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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ç ÅëëÜäá ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, ôçò 

ðáñáôåôáìÝíçò ýöåóçò, ôçò áíåñãßáò êáé ôçò 

êïéíùíéêÞò áðïóýíèåóçò, ìðïñåß íá âÜæåé ôï 

ìá÷áßñé âáèéÜ óôéò êïéíùíéêÝò äáðÜíåò, ðëçí, 

üìùò, óýìöùíá ìå ôá åðßóçìá óôïé÷åßá ôïõ 

ÍÁÔÏ, ðáñáìÝíåé ç äåýôåñç, ìåôÜ ôéò ÇÐÁ, 

÷þñá ôçò Óõììá÷ßáò óå üôé áöïñÜ ôéò áìõíôéêÝò 


Åíþ óôéò ðåñéóóüôåñåò Üëëåò ÷þñåò-ìÝëç 

ôïõ ÍÁÔÏ – êáé ïðùóäÞðïôå ôéò åõñùðáúêÝò - 

ðáñáôçñåßôáé óçìáíôéêÞ ìåßùóç ôùí áìõíôéêþí 

äáðáíþí, ôçò ôÜîçò ôùí 59 äéó. åõñþ óå ó÷Ýóç 

ìå ôï 2009, ç ÅëëÜäá äéáôçñåß ôéò áìõíôéêÝò 

äáðÜíåò óå ðïóïóôü Üíù ôïõ 2% ôïõ ÁÅÐ. Êáé 

ìðïñåß ùò ðïóïóôü íá âñßóêåôáé óçìáíôéêÜ 

êÜôù áðü ôï 3,1% ôïõ 2008, üìùò ç ìåßùóç 

åßíáé åëÜ÷éóôç óå ó÷Ýóç ìå ôéò ðåñéêïðÝò ðïõ 

Ýãéíáí óå Üëëïõò ôïìåßò üðùò ïé ìéóèïß, ïé 

óõíôÜîåéò, ç åêðáßäåõóç êáé ç õãåßá, üðùò 

åðéóçìáßíïõí áëëïäáðïß êáé ¸ëëçíåò åéäéêïß. 

Áêüìç êáé ç ðåñéêïðÞ ôùí 516 åêáô. åõñþ 

ðïõ Ýãéíå ôïí ðåñáóìÝíï Áýãïõóôï óôïí 

áìõíôéêü ðñïûðïëïãéóìü, ýøïõò  10 äéó. åõñþ, 

åßíáé «óôáãüíá óôïí ùêåáíü», ãåãïíüò ðïõ 

êÜíåé ôïõò New York Times íá åìöáíßæïíôáé 

åíôõðùóéáóìÝíïé, åðéóçìáßíïíôáò üôé áõôÜ 

óõìâáßíïõí óå ìéá ðåñßïäï êáôÜ ôçí ïðïßá ç 

ïéêïíïìßá ôçò ÷þñáò Ý÷åé óõññéêíùèåß êáôÜ 

25%. 

Ôï ðáñÜëïãï, óôçí ðåñßðôùóç, óõíáíôÜ ôçí 

õðåñâïëÞ, êé ï éó÷õñéóìüò üôé «ìðïñåß íá ìçí 

Ý÷ïõìå íá öÜìå, áëëÜ Ý÷ïõìå óöáßñåò íá 

ðïëåìÞóïõìå», íá áêïýãåôáé åýëïãïò, ôï ßäéï 

êé åêåßíï ôï ðáëéü óýíèçìá ôùí ôïß÷ùí: «êÜíôå 

Ýñùôá, ü÷é ðüëåìï»…

Ôé Üëëï íá ðåé êáíåßò.

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

Η νέα χρονιά ξεκινάει δραματικά για 

την ενεργειακή αγορά. Εκτιμάται ότι 

δεν θα υπάρξει νωρίτερα από τρείς 

μήνες κάποια ανάσα στη ρευστότητα 

που λείπει από το σύστημα, ενώ δεν 

αποκλείεται να επιδεινωθεί η κατάστα-

ση λόγω της διόγκωσης των απλήρω-

των λογαριασμών προς τη ΔΕΗ. Το 

δίκτυο «energy press» δημοσίευσε 

ότι τα περίπου 150 εκατ. ευρώ που 

δόθηκαν στη ΔΕΗ ως δάνειο από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ) είναι αυτά που άμβλυναν για 

λίγο την παρατηρούμενη ταμειακή 

ασφυξία, ωστόσο είναι σταγόνα στον 

ωκεανό. Ο ΑΔΜΗΕ εμφανίζεται να 

χρωστάει περίπου 500 εκατ. στους ιδι-

ώτες θερμικούς ηλεκτροπαραγωγούς 

και ο ΛΑΓΗΕ περίπου 400 εκατ. ευρώ 

στους ηλεκτροπαραγωγούς από ΑΠΕ. 

Με τη σειρά τους οι ιδιώτες των μο-

νάδων φυσικού αερίου εμφανίζονται 

να χρωστάνε περίπου 400 εκατ. ευρώ 

στην ΔΕΠΑ για το αέριο που έχουν 

προμηθευτεί. Λόγος για δραματικό 

τρίμηνο γίνεται διότι δεν προβλέπεται 

να «πέσουν» νωρίτερα χρήματα στο 

σύστημα, από τις τρείς πηγές στις 

οποίες έχουν επενδυθεί ελπίδες. Οι 

τρείς πηγές είναι: 

-Οι οφειλές του δημοσίου προς τη 

ΔΕΗ φτάνουν τα 170 εκατ. ευρώ. Από 

αυτά, εκείνα του στενού δημόσιου το-

μέα είναι περίπου 90 εκατ. ευρώ. 

-Οι δημοπρασίες δικαιωμάτων CO2 

θα δώσει σημαντική ρευστότητα, κα-

θώς, μόλις ξεκινήσει η διαδικασία θα 

γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

(κάθε 15 μέρες ή κάθε μήνα).

Και η τρίτη πηγή από την οποία αναμέ-

νεται να τονωθεί η ρευστότητα, δηλα-

δή η αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, επίσης δεν 

πρόκειται να αποδώσει νωρίτερα των 

τριών μήνων.

∆ηµοσιεύµα-

τα του Τύπου 

προειδοποιούν 

θερµικούς ηλε-

κτροπαραγωγούς, 

τη ∆ΕΠΑ, όσο 

και τους ιδιώτες 

παραγωγούς 

από ΑΠΕ, ότι θα 

πρέπει να λάβουν 

τα µέτρα τους, 

από πλευράς 

ρευστότητας, 

ώστε να αντέ-

ξουν το επόµενο 

ιδιαίτερα κρίσιµο 

διάστηµα.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ∆ΕΗ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΤΜΕΑΡ 

Ένα εντυπωσιακό στοιχείο αποκαλύφθηκε χθες στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

για τις συγχωνεύσεις φορέων και οργανισμών του δημοσίου. Το δημόσιο λειτουργεί σε 34.500 

κτίρια ανά την Ελλάδα ενώ με βάση ανάλυση της Eurostat του 2011, η Ελλάδα δαπανά το 

υψηλότερο μεταξύ των χωρών της ΕΕ ποσοστό του ΑΕΠ στις δαπάνες που κατηγοριοποιούνται 

ως δαπάνες για την «Οργάνωση και Λειτουργία του κράτους»: 11,1% του ΑΕΠ έναντι μέσου 

όρου 6,5%. Υπενθυμίζεται ότι πριν από τις μειώσεις μισθωμάτων τα ενοίκια που πλήρωνε το 

Δημόσιο για κτίρια ιδιωτών ξεπερνούσαν τα 130 εκατ. και σιγά - σιγά μειώνονται γύρω στα 60 

εκατ. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να συγχωνεύσει ή να καταργήσει περίπου 1.700 φορείς 

και οργανισμούς του δημοσίου μέχρι την άνοιξη.

Το ελληνικό κράτος στεγάζεται σε... 
34.500 κτίρια

∆ραµατικό τρίµηνο για τη  
ρευστότητα της ενεργειακής αγοράς
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΑΘΗΝΑ
Το Βιβλίο του Θ. Π. Τάσιου, «Επιφυλλίδες», 

παρουσιάζεται από τον εκδοτικό οίκο «Αγγελάκη», 

απόψε στις 19:00, στην αίθουσα «Λόγου» στη Στοά 

του Βιβλίου (Πεσµαζόγλου 5 & Σταδίου) από τους 

Ελένη Βουλτσίδου, αρχισυντάκτρια της εφηµε-

ρίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, Ι. Θ. Παπαδηµητρίου, οµότιµο 

καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανε-

πιστηµίου Αθηνών και ∆ηµήτρη Χατζησωκράτη, 

υπεύθυνο Οικονοµικής Πολιτικής της ∆ΗΜΑΡ.

Στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, κτίριο Αβέρωφ, 

θα δοθεί σήµερα –και ώρα 16.00- διάλεξη του 

αρχιτέκτονα µηχανικού ∆ηµήτρη Παπανικολάου 

µε θέµα: «Η διεπιστηµονικότητα στο σχεδιασµό, 

έρευνα & εκπαίδευση».

Εκδήλωση µε τίτλο: «Start Acting: Η σηµασία της νεα-

νικής επιχειρηµατικότητας» διοργανώνει το Ελληνικό 

Ινστιτούτο ∆ιοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπη-

ρεσιών (ΕΙ∆ΙΠ) της ΕΕ∆Ε τη ∆ευτέρα 14 Ιανουαρίου 

2013 στην ΕΕ∆Ε (Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, Πατήσια) 

και ώρα 17.30 µ.µ.

«Τους τελευταίους µήνες, µια οµάδα τελειοφοίτων 

από διάφορες σχολές του Ε.Μ.Π., εργάστηκε στην 

κατεύθυνση της ανασύστασης του φοιτητικού τµήµα-

τος του Ελληνικού Ινστιτούτου ∆ιοίκησης Παραγωγής 

Προϊόντων και Υπηρεσιών (ΕΙ∆ΙΠ) της Ελληνικής 

Εταιρείας ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε), τονίζεται 

σε ανακοίνωση.

Έγινε αντιληπτό, ότι σύσσωµη η οµάδα µοιράζεται 

ερεθίσµατα και προβληµατισµούς που σχετίζονται µε 

τη σηµασία της καινοτοµίας, της εξωστρέφειας, της 

παραγωγής, της προτροπής των νέων να δηµιουργή-

σουν καθώς και της ανάδειξης της επιχειρηµατικότη-

τας ως διέξοδο από την κρίση. Επιπλέον, αναλύθηκε ο 

ρόλος που θα µπορούσε να διαδραµατίσει το φοιτητι-

κό τµήµα ενός Ινστιτούτου της ΕΕ∆Ε στην προσπάθεια 

ενίσχυσης της ιδέας της επιχειρηµατικότητας στην 

αντίληψη του µέσου φοιτητή, κατά βάση στο Ε.Μ.Π. 

και κατ' επέκταση σε κάθε πανεπιστηµιακό ίδρυµα.

Η προσπάθεια τους επικεντρώνεται στη διασύνδεση 

του σύγχρονου φοιτητή και της αγοράς εργασίας, 

καθώς και στον εκκολαπτόµενο µηχανικό µε τον 

ευρύτερο επιχειρηµατικό κλάδο. Πρώτη δράση του 

τµήµατος αποτελεί η παρούσα εκδήλωση, στο βήµα 

της οποίας θα φιλοξενηθούν επαγγελµατίες µε επιτυ-

χηµένη πορεία στον επιχειρηµατικό κόσµο, οι οποίοι 

αγκαλιάζοντας τη νέα αυτή πρωτοβουλία θα µιλήσουν 

για τη σηµασία της νεανικής επιχειρηµατικότητας, 

εστιάζοντας στον τρόπο µε τον οποίο αυτή µπορεί να 

επιτευχθεί µέσα σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης». 

Εγγραφές: http://startacting.eventbrite.com/#

Η σηµασία της νεανικής επιχειρηµατικότητας

Στο …αµάρτηµα της επιφυλλιδογραφίας 

επιδίδεται επί σαράντα χρόνια ο οµότιµος 

καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος, όπως επιση-

µαίνει στο σηµείωµα µε τον οποίο συνοδεύει 

την αναδηµοσίευση, σε ένα τόµο 612 σελίδων 

(εκδόσεις Αγγελάκη),  µιας επιλογής 186 

άρθρων γνώµης, από την «παραγωγή» της 

τελευταίας 15ετίας. Αν το πράττει επιτυχώς, 

περιττεύει να το πούµε, δεδοµένου ότι ο κ. 

Καθηγητής (κι ας µην αρέσκεται σε εκφρά-

σεις µε …Περι-κεφαλαία), έχει ευρύ φάσµα 

ενδιαφερόντων, µελετά περισσότερα, σκέ-

πτεται µε επάρκεια, κυρίως µε διαύγεια, και 

προπαντός γράφει όπως µιλά, και µιλά όπως 

γράφει: δηλαδή συναρπαστικά.

Οι επιφυλλίδες, από τη φύση τους είναι κεί-

µενα εφήµερα, γι’ αυτό, άλλωστε, κατά παρά-

δοση δηµοσιεύονται σε εφηµερίδες. Οι επι-

φυλλίδες του Θ. Π. Τάσιου έχουν το χάρισµα 

να είναι διαχρονικές, να αντέχουν ως άποψη 

στον χρόνο και άρα να είναι κατάλληλες ως 

περιεχόµενο ενός βιβλίου, η ζωή του οποίου 

- από τη φύση του – έχει µεγάλη διάρκεια, 

ενώ η αξία του ως διεγερτικό της µνήµης, 

ενίοτε (όπως στην περίπτωση) τεράστια.

Το επισηµαίνουµε µετά γνώσης, καθώς 

τις περισσότερες από τις επιφυλλίδες που 

αναδηµοσιεύονται, τις είχαµε διαβάσει στην 

πρωτότυπη εφήµερη έκδοσή τους, πλην, 

όµως, διαβάζοντας ξανά τα ίδια κείµενα, υπό 

των κράτος, µάλιστα, όσων µεσολάβησαν, µας 

φάνηκαν περισσότερο επίκαιρα και χρήσιµα. 

Επιβεβαιώνουν ότι σκαλίζοντας το παρελθόν, 

είναι δυνατόν να συνειδητοποιήσεις το παρόν 

και να πορευτείς καλύτερα στο µέλλον. Κάτι 

εξόχως επίκαιρο και απαραίτητο. Γι’ αυτό και 

το συνιστούµε ανεπιφύλακτα.

Γ. Κ.

11 
Ιανουαρίου

2013

 «Νέοι Αρχιτέκτονες και Σύγχρονες 

Τεχνολογίες»

ΑΘΗΝΑ

«Συντήρηση και Επιδιόρθωση 

Γεφυρών»

ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχι-
τεκτονικής (Ε.Ι.Α.), Μουσείο 
Μπενάκη

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης 
των Γεφυρών, Σχολή Πολι-
τικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

28 
Ιανουαρίου

2013

Θ. Π. ΤΑΣΙΟΣ: Επιφυλλίδες
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Λουκέτο σε βιοµηχανία  
στο Λουτράκι 

Απεργίες αποφάσισε η ΟΤΟΕ

Στο κλείσιµο του ιστορικού εργοστασίου εµφιάλωσης νερού στο Λουτράκι Κο-

ρινθίας προχώρησε η Pepsico HBΗ. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η αµερικάνικη 

πολυεθνική ανακοίνωσε χθες στους περίπου 20 εργαζοµένους της µονάδας 

πως αποφάσισε να σταµατήσει τη λειτουργία της λόγω της σηµαντικής κάµψη 

των πωλήσεων (υπολογίζεται σε πάνω από 60%) και των υπέρογκων ζηµιών που 

συσσωρεύονταν όλα τα προηγούµενα χρόνια. Είχε προηγηθεί προειδοποιητική 

ανακοίνωση της εταιρείας προς τους εργαζοµένους, πριν την έλευση του νέου 

χρόνου που προειδοποιούσε για τον 

ορατό κίνδυνο να τερµατιστεί η λει-

τουργία του εργοστασίου στο Λου-

τράκι ενώ πριν από περίπου 2 χρόνια 

είχε ξεκινήσει πρόγραµµα εθελουσί-

ας εξόδου, µε αποτέλεσµα να αποχω-

ρήσει ένας σηµαντικός αριθµός ερ-

γαζοµένων (περίπου 40). Καταλυτικό 

βέβαια ρόλο έπαιξε η παρατεταµένη 

ύφεση της ελληνικής οικονοµίας, η 

οποία ήρθε να επιδεινώσει την ήδη 

αρνητική εικόνα των πωλήσεων του εµφιαλωµένου νερού Λουτράκι. Σύµφωνα 

µε εργαζοµένους, η ετήσια παραγωγή είχε πέσει στα τέλη του 2012 στα 3,9 εκατ. 

κιβώτια από 8 εκατ. κιβώτια πριν από µερικά χρόνια ενώ άλλοι αναφέρουν πως η 

εταιρεία έχανε διαρκώς έδαφος και µερίδια αγοράς έναντι των ανταγωνιστών της.

Απεργιακές κινητοποιήσεις στις Τράπεζες µε αφορµή τις εξελίξεις στο 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ανακοίνωσε η ΟΤΟΕ. Πιο συγκεκριµένα απο-

φάσισε την πραγµατοποίηση συγκέντρωσης διαµαρτυρίας έξω από την 

Τράπεζα Ελλάδος, η ∆ιοίκηση της οποίας διαχειρίζεται το θέµα του Τα-

χυδροµικού Ταµιευτηρίου, την ηµέρα της απεργιακής κινητοποίησης, η 

οποία δεν έχει ακόµη οριστεί. Επίσης, την παράσταση διαµαρτυρίας στην 

Κυβέρνηση, "που έχει σοβαρές ευθύνες και είναι συνένοχη για όλα όσα 

συµβαίνουν σε βάρος του Ταχ. Ταµιευτηρίου και των εργαζοµένων αλλά 

και συνολικότερα όσα αφορούν στις αναδιαρθρώσεις στις Τράπεζες µε 

συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονοµικών". Το Γενικό Συµβούλιο της 

ΟΤΟΕ, επισηµαίνει ότι ο αγώνας αυτός είναι "συνδικαλιστικός, κοινωνι-

κός και πολιτικός γιατί αφορά όλους τους εργαζόµενους στις Τράπεζες, 

οι οποίοι έχουν µπει στο στόχαστρο Κυβέρνησης και Τρόικας που σχεδι-

άζουν ερήµην της ελληνικής κοινωνίας και των συµφερόντων της χώρας 

τις εξελίξεις στο Τραπεζικό Σύστηµα".

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ TOY ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ FITCH

Βουτιά 15% στις τιµές ακινήτων το 2013
Νέα βουτιά κατά 15% στις τιµές των κατοικιών, τη δεύτερη µεγαλύτερη 

παγκοσµίως (πρώτη η Ιρλανδία -20%), αναµένει για το 2013 ο γνωστός 

επενδυτικός οίκος Fitch στην έκθεση που δηµοσίευσε χθες µε τίτλο: 

«Residential Mortgage Briefing». Μάλιστα, οι αναλυτές προβλέπουν 

περαιτέρω µείωση και το 2014 και στο τέλος της επόµενης χρονιάς 

η ελληνική κτηµαταγορά θα εµφανίσει σηµάδια σταθεροποίησης. Σε 

περίπου δύο χρόνια από σήµερα δηλαδή οι τιµές των κατοικιών θα 

φτάσουν στα χαµηλότερο σηµείο τους. Σύµφωνα µε την έρευνα, η 

Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το µεγαλύτερο ρυθµό υποχώρησης των τι-

µών και συγκεκριµένα 30% από τα τέλη του 2008 µέχρι και το τρίτο 

τρίµηνο του 2012. Σε πανελλαδικό επίπεδο η υποχώρηση των τιµών 

την ίδια περίοδο φτάνει το 24%. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία 

για την στεγαστική πίστη αλλά και για το ποσοστό των καθυστερού-

µενων δανείων. Σύµφωνα µε τη Fitch, ειδικά στην Ελλάδα και την Ιρ-

λανδία περίπου 1 στους 5 δανειολήπτες, θα αδυνατεί να εξυπηρετήσει 

το δάνειό του. Ο διεθνής επενδυτικός οίκος εκφράζει την ανησυχία 

του για τις περιφερειακές κτηµαταγορές της Ευρωζώνης, δηλαδή την 

Πορτογαλία και την Ιταλία, όπου η πτώση τιµών το 2013 θα είναι 13%, 

την Ισπανία και την Ελλάδα µε -15% και την Ιρλανδία µε -20%. Οι λόγοι 

της πτώσης, σύµφωνα µε τους αναλυτές είναι η αδυναµία πρόσβασης 

στον τραπεζικό δανεισµό, η αύξηση της ανεργίας και η µείωση της 

καταναλωτικής εµπιστοσύνης καθώς και η έλλειψη αναπτυξιακών 

πρωτοβουλιών. Πάντως, για την Ελλάδα η έκθεση αναφέρει ότι οι τι-

µές δείχνουν σχετική ανθεκτικότητα η οποία αποδίδεται στο ποσοστό 

ιδιοκατοίκησης που είναι 80%, στο γεγονός ότι υπάρχει περιορισµένος 

αριθµός µεταπώλησης κατοικιών (οι Έλληνες είναι δεµένοι περισσότε-

ρο µε την ακίνητη περιουσία τους), στον κατακερµατισµό των οικοδο-

µικών επιχειρήσεων που είναι µικρές, οικογενειακές εταιρείες χωρίς 

δανεισµό. Η αύξηση της ανεργίας, τα νέα περιοριστικά µέτρα και το 

κακό κλίµα στην ελληνική οικονοµία οδηγούν σε µείωση τιµών 11% το 

γ' τρίµηνο του 2012. Το µόνο ευχάριστο είναι ότι ο «πάτος του βαρε-

λιού» της κτηµαταγοράς φαίνεται να είναι το τέλος του 2014, δηλαδή θα 

κλείσουν σχεδόν 9 χρόνια πτωτικής πορείας. Αναφορικά µε τις τιµές 

των κατοικιών σε άλλες χώρες, η Fitch επισηµαίνει ότι πτώση κάτω του 

10% θα σηµειωθεί σε Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Γαλλία και Βέλγιο 

ενώ η Γερµανία θα συνεχίσει το ανοδικό ράλι, µια τάση που µπορεί να 

διατηρηθεί για την επόµενη 5ετία. Σε ΗΠΑ και Αυστραλία αναµένονται 

σταθεροποιητικές τάσεις.



Ένα πιρούνι που µετράει τις µπουκιές 

και προειδοποιεί αν τρώτε ακατάλληλα 

γρήγορα, ως νέες τηλεοράσεις 

υπερυψηλής ανάλυσης 4Κ, αυτόνοµα 

αυτοκίνητα και χιλιάδες άλλα προϊόντα 

υψηλής τεχνολογίας, εκτίθενται στο 

Consumer Electronics Show του Λας 

Βέγκας, τη µεγάλη των γκάτζετ γιορτή, 

που άνοιξε τις πύλες της.

Η τηλεόραση πάντως βρίσκεται για 

ακόµη µια χρονιά στο επίκεντρο 

µε δύο σηµαντικές εξελίξεις: την 

τεχνολογία OLED (οργανικών φωτοδιόδων) για ζωντανά χρώµατα και βαθύ µαύρο, καθώς και την 

ανάλυση Ultra HD, γνωστή και ως 4K, η οποία προσφέρει ανάλυση τέσσερις φορές µεγαλύτερη από 

ό,τι οι τηλεοράσεις HD, στα 3840 x 2160 εικονοστοιχεία, ενώ δεν λείπουν από την έκθεση και τα 

µοντέλα 8K µε ανάλυση 7680 x 4320 pixel.
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Σύµβολο συνυφασµένο µε την 

ιστορία της πόλης, καταφύγιο στο 

βοµβαρδισµό του Β' Παγκοσµίου 

για 175.000 Λονδρέζους, διακινεί 

1,1 δισεκατοµµύριο επιβάτες κάθε 

χρόνο, οι συρµοί του ετησίως 

καλύπτουν µια απόσταση 90 φορές 

όσο η απόσταση Γης – Σελήνης, 

στις σήραγγές του ενδηµούν κάπου 

µισό εκατοµµύρια ποντίκια.

Το Μετρό του Λονδίνου, γνωστό 

ως  «Tube» γιορτάζει εφέτος τα 

150 του χρόνια. Και οι αριθµοί που συνοδεύουν αυτή την επέτειο δεν έχουν τέλος: Το δίκτυό του έχει µήκος 

402 χιλιόµετρα, µε πιο µακριά γραµµή την «κόκκινη», µήκους 54,9 χιλιοµέτρων, µεταξύ Γουέστ Ρούσλιπ 

και Έπινγκ. ∆ιαθέτει 270 σταθµούς, µε πιο σύντοµη απόσταση τα 300 µέτρα, από την Λέστερ Σκουέρ ως 

το Κόβεν Γκάρντεν, αλλά και µε ρεκόρ µεγαλύτερου βάθους στη ∆υτική Ευρώπη, στον σταθµό ‘Εϊντζελ, 

60 µέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης. Είναι πάντως ακριβό, το εισιτήριο κοστίζει 5,5 ευρώ, τιµή ανά 

χιλιόµετρο µεγαλύτερη από αυτή του Οριάν Εξπρές !

Η βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ κατέβηκε για πρώτη φορά στο µετρό το 1969 για να εγκαινιάσει τη γραµµή 

Βικτόρια. Το 1898 ήταν αυτό που χρησιµοποιήθηκε για τη µεταφορά της σορού του πρωθυπουργού Γουίλιαµ 

Γκλαντστόουν.

∆ίχως µετρητά κανείς δεν µπορεί να 

επισκεφτεί τις τελευταίες ηµέρες το Βατικανό. 

Οι πιστωτικές κάρτες δεν γίνονται δεκτές 

και τα ΑΤΜ εντός των ορίων της Εκκλησίας-

κράτος δεν λειτουργούν. Η Τράπεζα της 

Ιταλίας, επέβαλε διακοπή συναλλαγών µε την 

Τράπεζα του Βατικανού, καθώς η Αγία Έδρα 

δεν συµµορφώθηκε πλήρως µε τους κανόνες 

για το διεθνές ξέπλυµα χρήµατος!

Τα ερωτηµατικά σχετικά µε τη διαφάνεια των 

οικονοµικών του Βατικανού είναι πολλά και 

υφίστανται εδώ και πολλές δεκαετίες. Μόλις 

τον περασµένο Ιούλιο, έρευνα του Συµβουλίου 

της Ευρώπης κατέδειξε ότι το Βατικανό 

πληροί τα εννέα από τα 16 βασικά κριτήρια 

οικονοµικής διαφάνειας που εξετάστηκαν και 

αναφέρονται στην καταπολέµηση ξεπλύµατος 

µαύρου χρήµατος και στην πρόληψη της 

χρηµατοδότησης παράνοµων δραστηριοτήτων, 

µεταξύ των οποίων και της τροµοκρατίας. 

Αποφάνθηκε, µάλιστα, ότι η Τράπεζα του 

Βατικανού – η «πέτρα του σκανδάλου» 

κατά πολλούς – πρέπει να εποπτεύεται 

συστηµατικά. Η προθεσµία που τάχθηκε για 

την προσαρµογή πέρασε άπρακτη κι έτσι από 

την Πρωτοχρονιά σταµάτησε να λειτουργεί το 

δίκτυο αυτόµατων ταµειακών µηχανών της 

Deutsche Bank, στο Βατικανό. Ο εκπρόσωπος 

Τύπου της Αγίας Έδρας υποστήριξε ότι η 

σύµβαση έληξε και πως η διακοπή στη χρήση 

πιστωτικών καρτών θα είναι σύντοµη, αλλά 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραµµίζει ότι το 

Βατικανό  έχει να αντιµετωπίσει σηµαντικά 

ζητήµατα πριν αποδείξει ότι διαθέτει ένα 

πλήρως αποτελεσµατικό σύστηµα τραπεζικών 

συναλλαγών, που θα πληροί τα πρότυπα που 

είναι αναγκαία για να γίνει δεκτή στη «λευκή» 

λίστα των χωρών.

Έτσι, προς το παρόν, στην ιστοσελίδα της 

Εκκλησίας κράτους υπάρχει ένα µήνυµα 

µε το οποίο ζητείται συγγνώµη από τους 

επισκέπτες  των Μουσείων του Βατικανού, µε 

την επισήµανση για «λόγους ανεξάρτητους της 

θέλησης της διεύθυνσης των µουσείων».

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  

ΣΗΜΕΡΑ ΑΓΙΟΙ 
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Τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης θα φανούν στο τέλος 

του 2013, εκτίµησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής 

Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας τον προγραµµατισµό 

του υπουργείου για την τρέχουσα χρονιά, ενώ ανέ-

φερε ότι, εντός του πρώτου τριµήνου του 2013, θα 

ολοκληρωθούν οι αποκρατικοποιήσεις και οι απε-

λευθερώσεις και όλες οι διαδικασίες, που σχετίζο-

νται µε τις αρµοδιότητες του υπουργείου Ανάπτυξης. 

Οι ανακοινώσεις έγιναν παρουσία του πρωθυπουρ-

γού Αντώνη Σαµαρά, ο οποίος τόνισε: «Προχωράµε 

ακόµη περισσότερο, προκειµένου να γίνει η ελληνι-

κή οικονοµία πιο ανταγωνιστική, µε την προώθηση 

των ιδιωτικοποιήσεων, των µεγάλων έργων και της 

αξιοποίησης δηµόσιας περιουσίας». Σε ό,τι αφορά 

τον προγραµµατισµό του υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-

κτύων ειδικότερα, ανακοινώθηκε:

   ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

1. Εντός του 2013, υλοποιείται η συµφωνία µε Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για µικρο-

µεσαίες επιχειρήσεις και συµβασιοποιούνται ακό-

µη 400 εκατ. ευρώ από τα 1,44 δισ. ευρώ. Επίσης, 

τον Απρίλιο θα τεθεί σε εφαρµογή το πρόγραµµα 

παροχής εγγυήσεων διευκόλυνσης εισαγωγών και 

εξαγωγών, µε το συνολικό ύψος να αναµένεται να 

φθάσει το 1,5 δισ. ευρώ.

2. ΕΣΠΑ: Στόχος η απορρόφηση κονδυλίων ύψους 

3,89 δισ. ευρώ. Από τις 14 Ιανουαρίου προκηρύσ-

σεται και υλοποιείται πρόγραµµα ενίσχυσης των 

ΜµΕ, ύψους 456 εκατ. ευρώ. Υποστηρίζονται, µε 

project managers, τα έργα προτεραιότητας που 

έχουν ανάγκη επιτάχυνσης και ειδικότερα αυτά 

που αποτελούν τις µνηµονιακές υποχρεώσεις όπως 

είναι το Elenxis, το εθνικό Ληξιαρχείο, οι υποδοµές 

για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Επίσης, 

συνεχίζεται η διαπραγµάτευση για το νέο ΕΣΠΑ 

2014- 2020 για να αποφευχθεί ενδεχόµενη µείωση 

των πόρων κατά 40%, ενώ στο τέλος της χρονιάς θα 

είναι έτοιµο το νοµοσχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ.

3. ΕΤΕΑΝ: Ξεκινά εντός του µήνα το πρόγραµµα 

χαµηλότοκων δανείων για επενδύσεις και κεφά-

λαια κίνησης ύψους 680 εκατ. ευρώ, µε επιδότηση 

επιτοκίου 50%. Επίσης, απλοποιείται το πρόγραµµα 

«Εξοικονοµώ κατ' Οίκον», σε συνεργασία µε το 

υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-

κής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για να παρασχεθεί επιπλέον 

ρευστότητα ύψους 450 εκατ. ευρώ.

4. Επενδυτικός Νόµος: Χρησιµοποίησή του, για 

την ενίσχυση της ρευστότητας µε πληρωµές ύψους 

620 εκατ. ευρώ, από τα οποία 250 εκατ. ευρώ εκτι-

µάται πως δύναται να συγχρηµατοδοτηθούν από το 

ΕΣΠΑ.

5. Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο: Επιχειρείται η 

δηµιουργία του Ταµείου, το οποίο εκτιµάται ότι θα 

µπορούσε να συντελέσει ως ένα βαθµό στην προ-

σπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. Τέσσερις αυτοκινητόδροµοι: Εκτιµάται ότι, έως το 

τέλος Φεβρουαρίου θα υπάρξει συµφωνία µε Τρά-

πεζες, προκειµένου να εγκριθεί η συµφωνία από 

τη Βουλή. Στόχος, να επανεκκινήσουν τα έργα τον 

Απρίλιο.

2. ΜΕΤΡΟ Αθήνας: Η επέκταση προς Ανθούπολη 

αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο, ενώ η επέ-

κταση προς Ελληνικό έως τον Ιούλιο.

3. ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης: Στον σταθµό «Ν. Ελβετία» 

πρόκειται να εγκατασταθεί άµεσα ο µετροπόντικας, 

ενώ εντός του Μαρτίου υπογράφεται η σύµβαση 

επέκτασης προς Καλαµαριά.

4. Επέκταση Τραµ από το Νέο Φάληρο στον Πει-
ραιά: Η σύµβαση θα υπογραφεί τις επόµενες ηµέ-

ρες και ξεκινά άµεσα το έργο προϋπολογισµού 92 

εκατ. ευρώ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον 

∆εκέµβριο του 2014.

5. Σιδηροδροµικά έργα: Η σιδηροδροµική σύνδεση 

µε το λιµάνι του Ικονίου ολοκληρώνεται εντός του 

µήνα, ενώ για τον σιδηροδροµικό διαµετακοµιστικό 

κόµβο του Θριασίου αναµένεται η ανακήρυξη µειο-

δότη µέσα στον Φεβρουάριο.

6. Λιµάνια Ηγουµενίτσας και Λαυρίου: Η Β' Φάση 

του Λιµένα Ηγουµενίτσας θα ολοκληρωθεί εντός του 

∆εκεµβρίου και του Λαυρίου εντός δύο ετών.

7. ∆ηµοπρατούνται εντός του εξαµήνου έργα οδο-
ποιίας, συνολικού προϋπολογισµού 243 εκατ. ευρώ.

8. Αεροδρόµιο Καστελίου: Ο διαγωνισµός θα προ-

χωρήσει παράλληλα µε την προσπάθεια του ΤΑΙΠΕ∆ 

για αξιοποίηση των λοιπών περιφερειακών αερο-

δροµίων. Η εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας 

θα πρέπει να λάβει χώρα πρώτον, µετά την ανακοί-

νωση της οριστικής λύσης για τους αυτοκινητόδρο-

µους και δεύτερον, µετά τη συγκατάθεση της ΕΤΕπ 

για τη χρηµατοοικονοµική στήριξη του έργου.

9. ∆ηµοπρατούνται έργα του Οργανισµού Σχολικών 
Κτιρίων, προϋπολογισµού 167 εκατ. ευρώ.

10. Σε ό,τι αφορά τα 10 έργα Σύµπραξης ∆ηµόσι-
ου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) για τη διαχείριση των 

απορριµµάτων, συνολικού προϋπολογισµού 2 δισ. 

ευρώ, εντός του 2013 θα κατατεθούν δεσµευτικές 

προσφορές.

11. Λιµάνι Κρουαζιέρας: Τα συναρµόδια υπουργεία 

Ανάπτυξης, Τουρισµού, Ναυτιλίας και ΠΕΚΑ αποφά-

σισαν να προχωρήσουν στην κατασκευή λιµανιού 

κρουαζιέρας στον Πειραιά. Το λιµάνι θα κατασκευ-

αστεί µέσω Σ∆ΙΤ.

   ΠΡΟΩΘΗΣΗ ∆ΙΑΘΡΩΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

Ανακοινώθηκαν µέτρα όπως συνεργασία µε την Πα-

γκόσµια Τράπεζα, προκειµένου να ενισχυθεί η αντα-

γωνιστικότητα της Ελλάδας. Έµφαση στην Εθνική 

Στρατηγική για τις Εξαγωγές. Εντός του έτους, ανα-

µορφώνεται το πλαίσιο των ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

Για τις αποκρατικοποιήσεις προβλεπεται: 

-Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα µεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕ∆ στα τέλη 

Μαρτίου, ώστε οι διαδικασίες για την υποβολή προ-

σφορών να εκκινήσουν τον Ιούνιο. Την ίδια πορεία 

θα ακολουθήσει και η ROSCO. 

-Για τα αεροδρόµια, εντός Ιανουαρίου θα υποβλη-

θεί προς ψήφιση το σύνολο των διατάξεων για την 

αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο-

ρίας (ΥΠΑ). Κατόπιν, θα εκκινήσουν οι διαδικασίες 

για την παραχώρηση χρήσης των 37 αεροδροµίων 

από το ΤΑΙΠΕ∆.

-Για τα  ΕΛΤΑ εντός του πρώτου τριµήνου του 2013 

και µετά από την έγκριση της Κοµισιόν, εκδίδονται οι 

υπουργικές αποφάσεις για το περιεχόµενο της Κα-

θολικής Υπηρεσίας και την κάλυψη του κόστους της. 

-Για ΕΥ∆ΑΠ- ΕΥΑΘ την επόµενη εβδοµάδα, θα κα-

τατεθεί στη Βουλή το νοµοθετικό πλαίσιο που έχει 

ετοιµαστεί. Τέλος στις επικοινωνίες έως το τέλος του 

πρώτου τριµήνου, αφού υπάρξει θετική απάντηση 

της Κοµισιόν, γίνεται η προκήρυξη διαγωνισµού για 

το Rural Broadband, δηλαδή την ευρυζωνική δια-

σύνδεση αγροτικών νησιωτικών και αποµακρυσµέ-

νων περιοχών, κ.α.

Οι προτεραιότητες για την Ανάπτυξη
Ανακοινώθηκαν χθες από τον Κ. Χατζηδάκη, παρουσία του Α. Σαµαρά
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αποκατάσταση ρευστότητας, µεγάλα έργα, 
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις- ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- Αναµένεται η κατάθεση δέκα 

Περικοπές θέσεων εργασίας στην Ισπανία- ∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΤΟ- Το ∆ΝΤ ζητεί επιπλέον µέτρα λιτότητας, 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ 24 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟ 2012
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ.
ΚΕΡ∆ΟΣ: Ολόκληρο το αναπτυξιακό πρόγραµµα που τρέχει 
η κυβέρνηση την άνοιξη- ΦΟΥΛ ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ- Σε ιδιώτες σιδηρόδροµος και 
37 περιφερειακά αεροδρόµια- Με Σ∆ΙΤ το νέο λιµάνι κρουαζιέρας στο 

Βουλή για τα προαπαιτούµενα- Ο κ. ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
της DGCOM, έως αύριο οι προσφορές- ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 
ΤΟΥ ΤΤ- ∆εν δόθηκε τελικώς παράταση σε ΕΘΝΙΚΗ και EUROBANK 

 ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ- Ενίσχυση ρευστότητας, 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ Ο κ. ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΙ∆ΡΟΥΝ ΟΙ 
ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- «Αγκάθι» το µαύρο χρήµα 
 ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ 24 ∆ΙΣ. ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟ 2012- Αντιστοιχούν 

ΑΥΡΙΟ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΥΠ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΤΖΑΚ ΛΙΟΥ.
ΕΞΠΡΕΣ: Παρουσία του πρωθυπουργού ο Κ. Χατζηδάκης 
ανακοίνωσε το πρόγραµµα δράσης για το 2013- ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΝΩΣΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 
ΤΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΤΤ- Σήµερα αποφασίζουν τα διοικητικά συµβούλια ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΝΟ∆ΟΣ 0,2% ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΠΑ- 

Σύσταση του υπουργείου Εξωτερικών για διασφάλιση πολλαπλών 
“πηγών” προµήθειας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: 

υπουργοί- ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 350.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ 

ΞΕΚΙΝΟΥΝ 80 ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΓΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ  ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΟΙ ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΠ 
απόσυρση της ALPHA- ΜΕΤ’ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΥΧΗ ΤΟΥ Τ.Τ.  Ο Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΜΕ 5ΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ.

ΕΘΝΟΣ: Πεπόνης: Στις 8 Ιουλίου του 2011 έγινε η αντιγραφή- ΕΚΘΕΤΟΣ Ο 
∆ΙΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΙΚΑΚΙ 
καταληψιών- Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙ(Λ)ΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι εισαγγελείς «καρφώνουν» τον πρώην επικεφαλής 

του Σ∆ΟΕ- ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΑ ΠΡΑΣΑ ΚΑΙ Ο ∆ΙΩΤΗΣ! 
επιτίθεται στην ΕΛ.ΑΣ.- Ο ΣΥΡΙΖΑ ΞΥΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ… ΓΚΛΙΤΣΑ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ΑΓΩΝΑΣ 
ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ «ΑΜΑΛΙΑ»- Απέτυχε προσπάθεια 

ΜΕΤΑ ΤΟ CD 
ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΙΚΑΚΙ- Κρίσιµη ηµεροµηνία η 8η Ιουλίου 2011.

ΤΑ ΝΕΑ: Όλοι οι πίνακες ανά κατηγορία- ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΠΟΙΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΥΟ; ΑΠΟ ΒΙΛΑ ΣΕ ΒΙΛΑ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Νέα αποκαλυπτικά ευρήµατα έρχονται στο φως λίγο πριν 

τις διώξεις- ΣΤΙΚΑΚΙ- ΚΩΝΟΣ ΣΤΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ- Σε πρόσωπο- 

κλειδί αναδεικνύεται ο Ιωάννης ∆ιώτης.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

ευθύνες σε 7 υπουργούς Άµυνας- ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ ΠΟΛΛΩΝ ΠΗΛΗΚΙΩΝ 
Λαγκάρντ έφερε κοντά Παπανδρέου- Βενιζέλο- ΤΟΝ ∆ΙΩΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΤΟ 
«ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΟ» USB  ΣΟΟΥ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ.
6 ΜΕΡΕΣ: Αντικείµενο διαµάχης η πραγµατογνωµοσύνη για το επίµαχο στικάκι- 
ΤΥΦΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ… ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ατζέντα χάους προσπαθούν να επιβάλουν οι άγριες συνιστώσες 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ∆ΗΜΟΣΙΟ: 
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ 70.000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.
Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: «Είναι µνηµονιακή δέσµευση» ξεκαθαρίζει ο επίτροπος 

Όλι Ρεν- ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 150.000 ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. σε βίλες και γραφεία- Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Ω ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ  ΓΙΑΤΙ Ο ΠΕΠΟΝΗΣ ∆ΕΝ 
ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟ ΣΤΙΚΑΚΙ ΣΤΗ ∆ΙΩΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ.
ΕΣΤΙΑ: ΤΟ «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- Οι προϋποθέσεις για την 

διενέργεια επενδύσεων.

Η ΑΥΓΗ: Άθλιος αντιπερισπασµός από την κυβέρνηση Ν.∆., ΠΑΣΟΚ, ∆ΗΜ.

ΑΡ.- ΒΙΛΛΑ… ΛΑΓΚΑΡΝΤ-

τις ευθύνες για τη διαχείριση της λίστας Λαγκάρντ και να διασώσει την 

αποσυντιθέµενη συνοχή της.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ανακοίνωση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ- ΝΑ 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ 
ΛΑΓΚΑΡΝΤ.
Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: ∆ίκη για την υπεξαίρεση στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης- Ο 
ΣΑΞΩΝΗΣ «ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ» ΤΟΝ ΛΕΜΟΥΣΙΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Εµπόλεµη ζώνη Συρία- Τουρκία και… Ινδία- Πακιστάν- 

ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΕΥΦΡΑΤΗ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ.
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οι ιδιοκτήτες ακινήτων, γεγονός που καθιστά επισφαλή, αν 

όχι ουσιαστικά αδύνατη την είσπραξη των προσδοκώµενων 

εσόδων από την πηγή αυτή. Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγει n 

Alpha Bank, σε ανάλυση που περιλαµβάνεται στο εβδοµαδιαίο 

δελτίο οικονοµικών εξελίξεων το οποίο δηµοσιοποίησε χθες 

n τράπεζα, και προειδοποιεί πως n απαγορευτική φορολογική 

επιβάρυνση των ακινήτων συνιστά σήµερα ανυπέρβλητο εµπόδιο 

για την ανάκαµψη της αγοράς των ακινήτων και την ανάταξη της 

ελληνικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε την ανάλυση της Alpha Bank 

οι µεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις στα ακίνητα επιβάλλονται 

την ώρα που n οικονοµική δραστηριότητα έχει ήδη καταγράψει 

πτώση 24% το 2012 σε σύγκριση µε το 2008. Παράλληλα 

συνεχίζεται n πτώση των τιµών των ακινήτων σε µια αγορά στην 

οποία ουσιαστικά δεν υπάρχουν αγοραστές ειδικά για ακίνητα 

µεγάλης αξίας. «Είναι προφανές ότι µε αυτές τις φορολογικές 

επιβαρύνσεις ακόµη και εάν υπήρχαν αγοραστές ακινήτων στην 

Ελλάδα, εγχώριοι ή ξένοι, θα φρόντιζαν να εξαφανιστούν όσο 

το δυνατόν γρηγορότερα», τονίζουν µε έµφαση οι αναλυτές της 

τράπεζας.

ειδικό τέλος ακινήτων, που επιβάλλεται µέσω των λογαριασµών 

2011και2012 και θα επιβαρυνθούν περαιτέρω µε το νέο Ενιαίο 

να επιβληθεί στο δεύτερο εξάµηνο του έτους. Σύµφωνα µε τους 

υπολογισµούς των αναλυτών της τράπεζας για το 2013:

1. Για ακίνητα αντικειµενικής αξίας 300.000 ευρώ οι φόροι 

πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων ανέρχονται σε 1.900 ευρώ. 

2.  Για ακίνητα αξίας 600.000 ευρώ οι φόροι ανεβαίνουν στα 4.700 

ευρώ.

3.  Για ακίνητα αντικειµενικής αξίας 2 εκατ. ευρώ οι φόροι 

διαµορφώνονται σε 46.900 ευρώ, ενώ για τους ιδιοκτήτες 

πολύ µεγάλης αξίας ακινήτων, 6 εκατ. ευρώ, n φορολογική 

επιβάρυνση θα ανέλθει σε 224.700 ευρώ.

Όπως υποστηρίζουν οι αναλυτές της Alpha Bank όλοι αυτοί 

οι φόροι έρχονται σε µια µόνο χρονιά γιατί το υπουργείο 

Οικονοµικών δεν κατάφερε να εισπράξει τους συγκεκριµένους 

φόρους τα προηγούµενα χρόνια, λόγω αδυναµίας κατάλληλης 

προσαρµογής του περιουσιολογίου, µε βάση το οποίο θα 

∆εδοµένου ότι τα έσοδα από τους φόρους περιουσίας ήταν 

καταποντισµένα στα 429 εκατ. ευρώ στο ενδεκάµηνο Ιανουαρίου 

- Νοεµβρίου 2011 αποφασίστηκε από την κυβέρνηση n επιβολή 

ενός έκτακτου ειδικού τέλους σε όλα τα ηλεκτροδοτούµενα 

ακίνητα µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ. Όπως αναφέρει n 

Alpha το ΕΕΤΗ∆Ε ήταν ουσιαστικά ο πρώτος φόρος περιουσίας 

που επιβλήθηκε στην Ελλάδα µε αξιοσηµείωτη επιτυχία καθώς 

εισπράχθηκαν από αυτόν περισσότερα από 740 εκατ. ευρώ τον 

∆εκέµβριο του 2011 και περισσότερα από 2,75 δισ. ευρώ το 

2012 παρά το ότι περίπου 500.000 φορολογούµενοι δήλωσαν 

αδυναµία πληρωµής του τέλους.

To οικονοµικό επιτελείο προωθεί τώρα την εφαρµογή ενός 

αγροτεµάχια και στα εκτός σχεδίου ακίνητα που έως σήµερα 

είναι αφορολόγητα.

Ο νέος φόρος θα επιδιωχθεί να εισπραχθεί στο δεύτερο 

εξάµηνο του 2013 µε προσδοκόµενα ετήσια έσοδα περίπου 3 

δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε τα επικρατέστερα σενάρια ο νέος φόρος 

θα προβλέπει αφορολόγητο όριο 50.000 - 100.000 ευρώ για το 

σύνολο της ατοµικής περιουσίας και θα προσδιορίζεται βάσει 

κλίµακας µε συντελεστές που θα ξεκινούν από 0,1% και θα 

φθάνουν στο 1% ή 2%. 

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΝΟΤΟΣ ΚΑΝΕΙ «ΠΟ∆ΑΡΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ» 
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Με τους χειρότερους οιωνούς άρχισε το 2013 για τον ευρωπαϊκό 

Νότο, ο οποίος βρίσκεται σε τραγική κατάσταση και ακροβατεί 

σε «τεντωµένο σχοινί», µε τα νοικοκυριά στην Ιταλία να έχουν 

γίνει φτωχότερα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) να 

ζητεί περισσότερα µέτρα από την Πορτογαλία και τις ισπανικές 

τράπεζες να καλούνται να προχωρήσουν σε µαζικές περικοπές 

θέσεων εργασίας, εικόνα που φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση 

µε τις δηλώσεις κορυφαίων αξιωµατούχων της Ευρωζώνης 

στη διάρκεια των τελευταίων ηµερών, ότι τα χειρότερα της 

κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη έχουν παρέλθει. Σειρά είχε, 

χθες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Χέρµαν Βαν 

Ρόµπεϊ, ο οποίος σε δηλώσεις του στην «Guardian» είπε ότι το 

2012 ήταν ένα σηµείο καµπής για την κρίση της Ευρωζώνης 

και ότι τα χειρότερα έχουν παρέλθει. Τα ιταλικά νοικοκυριά 

έγιναν φτωχότερα στη διάρκεια της περυσινής χρονιάς, µε 

την αγοραστική τους δύναµη να µειώνεται κατά 4,1 % τους 

πρώτους εννέα µήνες του 2012, σύµφωνα µε την εθνική 

στατιστική υπηρεσία Istat. Πολύ περισσότερο, n Ένωση Εµπόρων 

Confcommercio θεωρεί ότι το 2012 ήταν «n χειρότερη χρονιά 

για την αγορά µετά το τέλος του B' Παγκοσµίου Πολέµου, καθώς 

n µείωση της κατανάλωσης ανήλθε σε 2,9% το Νοέµβριο, σε 

ετήσια βάση». To χειρότερο, σύµφωνα µε την ένωση, είναι 

ότι «οι ιταλικές οικογένειες συνεχίζουν να θεωρούν ότι n 

οικονοµική τους κατάσταση επιδεινώνεται και, κατά συνέπεια, 

µπαίνει ουσιαστικό φρένο στην αγοραστική ισχύ». Την ίδια 

στιγµή, ο ηγέτης του κόµµατος «Λαός της Ελευθερίας», Σίλβιο 

Μπερλουσκόνι, κάλεσε την E.E. να στηρίξει όσες χώρες 

συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν δυσχέρειες, λόγω της κρίσης 

του κρατικού χρέους της Ευρωζώνης. «Εάν n Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (EKT) δεν ενισχύσει τις χώρες που βρίσκονται 

σε δυσκολία, θα βρεθούµε αναγκασµένοι να βγούµε από το 

ευρώ, όπως προβλέπουν και οικονοµολόγοι που έχουν τιµηθεί 

µε βραβεία Νόµπελ», είπε ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός σε 

συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι «La7». Αναφερόµενος στο 

spread των ιταλικών κρατικών οµολόγων έναντι των αντίστοιχων 

γερµανικών, ο κ. Μπερλουσκόνι υποστήριξε ότι, τους τελευταίους 

12 µήνες, δεν µειώθηκε χάρη στο έργο της κυβέρνησης, αλλά 
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λόγω των διεθνών εξελίξεων. Την ίδια ώρα, το έλλειµµα του 

προϋπολογισµού θα πρέπει να παρουσιάσει πολύ µεγάλη πτώση 

στο τελευταίο τρίµηνο του 2012, για να µπορέσει n ιταλική 

κυβέρνηση να ανταποκριθεί στους δηµοσιονοµικούς στόχους 

της. Ο απερχόµενος τεχνοκράτης πρωθυπουργός, Μάριο Μόντι, 

έχει τοποθετήσει το στόχο για το έλλειµµα στο 2,6% του ΑΕΠ για 

το 2012, χαµηλότερα από το 3,9% του 2011. Η µείωση, πάντως, του 

ελλείµµατος, τους πρώτους εννέα µήνες του 2012, αποδίδεται 

στην αύξηση των εσόδων. 

Στην Ισπανία, την ίδια ώρα, n αναδιάρθρωση του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα αποδεικνύεται ιδιαίτερα επώδυνη 

διαδικασία, αφήνοντας στο δρόµο χιλιάδες υπαλλήλους 

τραπεζών, σε µία περίοδο µάλιστα κατά την οποία το ποσοστό 

της ανεργίας καταρρίπτει το ένα αρνητικό ρεκόρ µετά το άλλο. 

Οι τραπεζοϋπάλληλοι πραγµατοποίησαν, χθες, διαδηλώσεις 

στη Μαδρίτη και ακόµη έξι µεγάλες πόλεις της χώρας, την 

ώρα που εκπρόσωποι δύο εκ των µεγαλύτερων τραπεζών 

της χώρας, των Santander και Bankia, είχαν συνάντηση µε 

τα εργατικά συνδικάτα, προκειµένου να διαπραγµατευθούν 

τη µορφή που θα λάβουν οι περικοπές θέσεων εργασίας. Η 

εθνικοποιηµένη Bankia, που θα λάβει βοήθεια 18 δισ. ευρώ 

από την Ευρωζώνη, έχει δεσµευθεί για την κατάργηση 6.000 

θέσεων. Τα συνδικάτα εκφράζουν επίσης µεγάλους φόβους 

για το σχέδιο αναδιάρθρωσης που προωθεί n Santander, n 

κορυφαία βάσει κεφαλαιοποίησης τράπεζα της Ευρωζώνης, 

στο πλαίσιο απορρόφησης της θυγατρικής της, Banesto. Όπως 

ανέφεραν συνδικαλιστικές πηγές, το σχέδιο επηρεάζει περί 

τους 3.000 υπαλλήλους. Την ίδια ώρα, n κεντρική τράπεζα της 

χώρας υιοθετεί πιο αυστηρό πλαίσιο ελέγχου των τραπεζών, σε 

ευθυγράµµιση µε τις συστάσεις των Βρυξελλών. Συγκεκριµένα, 

αποφάσισε να διορίσει επιτόπου επιθεωρητές σε δεκαέξι 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της χώρας και όχι µόνο στους 

«µεγάλους παίκτες» της τραπεζικής αγοράς, όπως ορισµένοι 

ανέµεναν. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, οι επιθεωρητές 

θα συµπληρώνουν µια αναφορά κάθε δύο χρόνια για κάθε 

οργανισµό που επιβλέπουν, συγκεντρώνοντας τις προσαρµογές 

που πρέπει να γίνουν ή τις καταστάσεις που έχουν ήδη 

διορθωθεί στη διάρκεια της επιθεώρησής τους. Στόχος είναι να 

δρουν άµεσα και να διορθώνουν καταστάσεις που χρειάζονται 

προσαρµογή. Η ισπανική κεντρική τράπεζα τόνισε, ακόµη, ότι θα 

δηµιουργήσει ένα πρότυπο θεσµικό πλαίσιο για την υλοποίηση 

των νέων εποπτικών µέτρων, µε βάση τα προφίλ ρίσκου των 

πιστωτικών οργανισµών.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΚΥΝΗΓΑ» ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
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Σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες εξπρές οδηγείται, για άλλη 

µία φορά, n κυβέρνηση προκειµένου έως και τη ∆ευτέρα 14 

Ιανουαρίου να έχουν εγκριθεί από τη Βουλή τόσο το φορολογικό 

νοµοσχέδιο όσο και n µακρά λίστα µε τις πράξεις νοµοθετικού 

περιεχοµένου που κατατέθηκαν από τον Νοέµβριο του 2012 

ώστε να εκπληρωθούν οι όροι του Μνηµονίου. To φορολογικό 

ψηφίζεται µέχρι την Παρασκευή και το κυβερνητικό επιτελείο 

εξετάζει να κατατεθεί σε ένα νοµοσχέδιο-µαµούθ το σύνολο των 

πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου προκειµένου να ψηφισθούν 

µε διαδικασίες κατεπείγοντος από τη Βουλή έως και τη ∆ευτέρα. 

Στο ίδιο νοµοσχέδιο δεν αποκλείεται να περιλαµβάνονται, 

κατόπιν απαίτησης του ∆ΝΤ, και οι διατάξεις για τη φορολόγηση 

των εφοπλιστικών εταιρειών, καθώς και αυτές για τη µείωση των 

αποδοχών των υπαλλήλων της Βουλής, κάτι που δεν αποκλείεται 

να προκαλέσει εµπλοκή στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Η 

κυβέρνηση βρίσκεται ξανά να κυνηγάει προθεσµίες καθώς 

είτε n αυστηροποίηση των απαιτήσεων των δανειστών, όπως 

ισχυρίζεται n µία πλευρά, είτε n χαλάρωση έως παύση των 

πολιτικών και κοινοβουλευτικών διεργασιών κατά την περίοδο 

των εορτών, όπως είναι το πλέον πιθανό σενάριο, έθεσαν εκτός 

τροχιάς τον προγραµµατισµό. Ηµεροµηνίες-ορόσηµα είναι 

n σύγκληση του Euroworking Group στις 14 Ιανουαρίου και, 

κυρίως, n συνεδρίαση του ∆.Σ. του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου την προσεχή Τετάρτη, 16 του µηνός, τα κείµενα για την 

οποία, ωστόσο, διαµορφώνονται µία µε δύο ηµέρες νωρίτερα, 

ενώ κράτη όπως n Βραζιλία εξακολουθούν να έχουν ισχυρές 

ενστάσεις για τη συνέχιση της χρηµατοδότησης της χώρας. 

Άλλωστε, τα βλέµµατα όλων εξακολουθούν να είναι πάνω 

στην Ελλάδα ως προς την υλοποίηση των δεσµεύσεων, κάτι 

άλλωστε που υπογράµµισε στον κ. Αντ. Σαµαρά και n Γερµανίδα 

καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ κατά την προχθεσινή τους 

συνάντηση στο Βερολίνο. 

Οι σειρήνες του συναγερµού ήχησαν από νωρίς το πρωί χθες 

στο Μέγαρο Μαξίµου, όπου και πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη 

του πρωθυπουργικού επιτελείου. Ακολούθησε, αµέσως µετά την 

παρουσία του κ. Σαµαρά στο υπ. Ανάπτυξης, ευρεία αυτή τη φορά 

σύσκεψη στο υπ. Οικονοµικών, όπου πλην του πρωθυπουργού 

και του κ. Γ. Στουρνάρα συµµετείχαν ο πρόεδρος της  Βουλής 

Eυ. Μεϊµαράκης, ο υπουργός Επικρατείας ∆ηµ. Σταµάτης 

και ο γ.γ. της κυβέρνησης T. Μπαλτάκος. «∆εν µας παίρνει, 

ενώ έχουµε πάει τόσο καλά, να γίνει κάποιο λάθος - τυχαίο 

ή διαδικαστικό», ήταν n αναφορά του κ. Σαµαρά προς τους 

δηµοσιογράφους µετά το πέρας της σύσκεψης, ενδεικτική των 

πιεστικών χρονοδιαγραµµάτων µε τα οποία βρίσκεται αντιµέτωπη 

n κυβέρνηση. Η ανάγκη τακτοποίησης όλων των εκκρεµοτήτων 

µε στόχο την οµαλή εκταµίευση των δόσεων µοιάζει n κυρίαρχη 

εκδοχή για την κυβερνητική κινητοποίηση, αν και δεν έλειψαν 

και οι απόψεις που την απέδιδαν στον φόβο της κυβέρνησης για 

ενδεχόµενους κραδασµούς κατά την ψηφοφορία για τη λίστα 

Λαγκάρντ, την προσεχή Πέµπτη στη Βουλή, που ενδεχοµένως θα 

έθεταν σε κίνδυνο την οµαλή υπερψήφιση των νοµοσχεδίων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, προκειµένου να ακολουθηθεί 

n διαδικασία του κατεπείγοντος, το υπ. Οικονοµικών θα 

αποσύρει το νοµοσχέδιο που είχε κατατεθεί την παραµονή 

των Χριστουγέννων µε τις προς κύρωση Πράξεις Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου (ΠΝΠ) και θα καταθέσει σήµερα νέο στο 

οποίο πέραν των ΠΝΠ που τελούν σε ισχύ (40 ηµέρες από τη 

δηµοσίευσή τους) θα περιλαµβάνονται και ως νέα άρθρα και 

τρεις Πράξεις που έληξαν, καθώς εκδόθηκαν στις 18 και 19 

Νοεµβρίου, προς κάλυψη του κενού, n ισχύς των άρθρων που θα 

ψηφιστούν θα είναι αναδροµική.


