
Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι από τις 9 Ιανουαρίου 2011, ηµεροµηνία έναρξης της 

εφαρµογής του θεσµού µέχρι σήµερα, έχουν εκδοθεί συνολικά 274.000 Πιστο-

ποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τα οποία αποτελούν ένα πρώτο δείγµα 

για την ενεργειακή απόδοση του κτιριακού αποθέµατος της χώρας.

1

11|01|2013ÔÅÕ×ÏÓ 340

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ÏñéóìÝíåò óôáôéóôéêÝò, áðïäåéêíýïõí êáôÜ ôïí 

ðëÝïí ÷áñáêôçñéóôéêü ôñüðï üôé ïé ðåñéóóüôåñåò 

áðü ôéò áðïöÜóåéò ôùí áñìïäßùí ïäçãïýí ôç 

÷þñá áðü ôï êáêü óôï ÷åéñüôåñï. Êáé áõôÝò, 

áîéïðïéïýí, óõóôçìáôéêÜ ôá îÝíá ÌÌÅ, 

ðñïâÜëëïíôáò ìéá åöéëáôéêÞ åéêüíá ôçò ÷þñáò 

ìáò äéåèíþò. ¼ðùò óõíÝâç ôéò ôåëåõôáßåò 

çìÝñåò, ìå ôçí áíáðáñáãùãÞ ôçò åßäçóçò ôïõ 

éôáëéêïý ðñáêôïñåßïõ ANSA, ãéá ôç óõíå÷Þ 

êáé äñáìáôéêÞ áýîçóç ðïõ ðáñïõóéÜæåé ï 

áñéèìüò ôùí öôù÷þí óôçí ÅëëÜäá, ç ïðïßá 

…“óôñáããáëßæåôáé áðü ôï ðáé÷íßäé ôùí ôñáðåæþí”, 


“ÌÝóá óôï 2011 ôïõëÜ÷éóôïí 3.403.000 

Üíèñùðïé, äçëáäÞ ôï 24,8% ôïõ óõíüëïõ ôïõ 

ðëçèõóìïý ðïõ öôÜíåé ôá 11 åêáôïììýñéá, 

æïýóå êÜôù áðü ôï üñéï ôçò öôþ÷åéáò, Þ óå 

óõíèÞêåò êïéíùíéêïý áðïêëåéóìïý, óýìöùíá 

ìå ôá áðïôåëÝóìáôá ìåëÝôçò ðïõ äéåîÞ÷èç áðü 

ôçí ÅëëçíéêÞ ÓôáôéóôéêÞ Õðçñåóßá, åíþ óôï 2010 

ïé ðïëßôåò ðïõ æïýóáí õðü ôéò ßäéåò óõíèÞêåò 

Þôáí 3.031.000. ÅðéðëÝïí, ï áñéèìüò ôùí 

áíèñþðùí ðïõ äéáìÝíïõí ìå ïéêïãÝíåéåò üðïõ 

êáíåßò äåí äïõëåýåé óå ðëÞñç áðáó÷üëçóç 

îåðÝñáóå ôéò 979.000 ôï 2011, áðü ôéò 619.000 

ðïõ Þôáí ôï 2010” áíÝöåñáí ôá äçìïóéåýìáôá, 

äéáìïñöþíïíôáò Ýíá êáôáèëçðôéêü “ðïñôñáßôï” 

ôçò ÷þñáò ìáò.

ÁõôÞ ç åéêüíá ðïõ åêðÝìðåé ç ÅëëÜäá – êáé 

äõóôõ÷þò åßíáé ç ðñáãìáôéêüôçôÜ ìáò – äåí 

åßíáé êáé üôé êáëýôåñï, êáèþò äéáìïñöþíåé Ýíá 

êëßìá áñíçôéêü (áí ü÷é ïßêôïõ) ìå ðïëëáðëÝò 

åðéðôþóåéò óôçí ðñïóðÜèåéá åîüäïõ áðü ôçí 

êñßóç. Ôï æÞôçìá, üìùò, äåí åßíáé ç ðñïâïëÞ ðïõ 

Ý÷ïõí áõôÝò ïé óôáôéóôéêÝò, áëëÜ áõôü êáè’ åáõôü 

ôï ãåãïíüò ôçò ýðáñîÞò ôïõò.

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

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις  

σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί 

να έχει στη δημόσια υγεία και το 

περιβάλλον η αλόγιστη χρήση ακα-

τάλληλων για καύση υλικών, κρούει 

το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε μια περίοδο που 

η οικονομική κρίση και οι υψηλές 

τιμές του πετρελαίου αναγκάζουν 

ολοένα περισσότερους πολίτες να 

στραφούν σε εναλλακτικές μορφές 

θέρμανσης. Δεδομένου ότι πλέον 

παρατηρείται εκτεταμένη χρήση 

ανοικτών εστιών/τζακιών και λεβή-

των βιομάζας - ξύλου, το ΤΕΕ/ΤΚΜ 

εφιστά την προσοχή των πολιτών 

στην ανάγκη λήψης των εξής προ-

φυλάξεων, ώστε να αποφευχθούν 

ανεπιθύμητες παρενέργειες για την 

υγεία τους και το περιβάλλον: 

το καύσιμο για το οποίο είναι σχε-

διασμένος και ρυθμισμένος ο λέ-

βητας. Εάν υπάρχει η δυνατότητα 

να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά 

καύσιμα στον ίδιο λέβητα, αυτός θα 

πρέπει να ρυθμίζεται αναλόγως σε 

κάθε αλλαγή καυσίμου.

εγκεκριμένη και καλής ποιότητας 

καύσιμη ύλη. Τα ξύλα θα πρέπει να 

είναι ξερά και να έχουν κοπεί του-

λάχιστον ένα χρόνο πριν.

-

ποτε η καύση βαμμένων ή βερνι-

κωμένων ξύλων, περασμένων με 

λαδομπογιές, προϊόντων και παρα-

προϊόντων επιπλοποιίας (πχ μελα-

μίνες) και κάθε είδους χαρτιών και 

διαφημιστικών

υφασμάτων, σκουπιδιών, καλωδί-

ων, νεοπρενίου και ελαστικών. 

προσανάμματα, τα οποία περιέχουν 

ανθυγιεινές ουσίες.

εμποτισμένη με χημικά, με δήθεν 

επιθυμητές ιδιότητες (αργή καύση, 

εύκολο άναμμα κλπ.)

-

μενα μικροσωματίδια στην ατμό-

σφαιρα θ' αυξάνονται διαρκώς ενώ, 

υπάρχει ο κίνδυνος να απελευθε-

ρωθούν στην ατμόσφαιρα, αλλά και 

μέσα στο ίδιο το σπίτι επικίνδυνες 

και καρκινογόνες χημικές ουσίες, 

όπως βαρέα μέταλλα, διοξίνες, 

αλογονούχες ενώσεις και πολυκυ-

κλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρα-

κες», προειδοποιεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Επισηµαίνεται 
ο κίνδυνος να 
απελευθερωθούν 
αέρια ερεθιστικά 
του αναπνευστι-
κού συστήµατος, 
όπως η αµµωνία, 
η ακρολεΐνη, 
οι αλδεϋδες, 
το οξεικό οξύ, 
τα οξείδια του 
αζώτου, το διο-
ξείδιο του θείου, 
το αέριο χλώριο, 
το φωσγένιο, η 
φορµαλδεϋδη και 
τα υδραλογόνα 
(HCl, HF, HBr), τα 
οποία µπορούν 
να προκαλέσουν 
υποξία, πνευ-
µονικό οίδηµα 
ή πνευµονίτιδα, 
ανάλογα µε τη 
συγκέντρωσή 
τους στο χώρο.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Καύση ακατάλληλων υλικών 
για θέρµανση
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Η Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολο-

γίας ανακοίνωσε το πρόγραµµα εκδηλώσεων που 

έχει προγραµµατίσει για το διάστηµα Ιανουαρίου – 

Απριλίου 2013 και έχει ως εξής:

- 21 Ιανουαρίου 2013

Γ. Βαρουφάκης: «Μεταλλουργική µελέτη 9 

σιδερένιων συνδέσµων του Μπαλάνου για έργα 

αναστήλωσης του Παρθενώνα»

- 18 Φεβρουαρίου 2013

Θ. Π. Τάσιος: «Γιατί η κορύφωση της Ελληνιστικής 

Τεχνολογίας;»

- 4 Μαρτίου 2013

N. Hellner: «H χρήση του τόρνου στην αρχαϊκή 

ναοδοµία της Σάµου»

- 18 Μαρτίου 2013

Ε. Γαβριλάκη: «Οι τεχνικές κατασκευής γυάλινων 

αντικειµένων όπως ανιχνεύονται στα αρχαιολογικά 

ευρήµατα του Ρεθύµνου»

- 1 Απριλίου 2013

Ε. Χιώτης: «Ήταν ο Ηριδανός εκεί που πιστεύου-

µε;»

- 15 Απριλίου 2013

Ο. ∆ακουρά-Βογιατζόγλου: «Tα τείχη της Αθήνας 

αφηγούνται την ιστορία της».

Οι εκδηλώσεις θα διεξάγονται στην Αίθουσα του 

Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών (Παπαρρηγο-

πούλου 5-7, πλ. Κλαυθµώνος), µε ώρα έναρξης 

6.30 µ.µ.

Πληροφορίες: www.emaet.tee.gr, emaet.tee@

gmail.com, τηλ. 6949 829158

Εκδηλώσεις της ΕΜΑΕΤ

 Το Εργαστήριο Οχηµάτων του Ε.Μ.Π. θα πραγµατοποιήσει Σεµινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συµ-

βούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ADR/RID), στην Πολυτεχνει-

ούπολη Ζωγράφου, 11 - 15 Φεβρουαρίου  2013 (09:00 έως 17:00).

Πληροφορίες (καθηµερινά 11:00 π.µ. – 13:00 µ.µ.):  Τηλ.: 210-772 2018, fax.: 210-772 1517, e-mail: 

oscar@central.ntua.gr. 
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 «Start Acting: Η σηµασία της 

νεανικής επιχειρηµατικότητας»

ΑΘΗΝΑ

«Συντήρηση και Επιδιόρθωση 

Γεφυρών»

ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο ∆ιοική-
σεως Παραγωγής Προϊόντων 
& Υπηρεσιών της ΕΕ∆Ε

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης 
των Γεφυρών, Σχολή Πολιτι-
κών Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

28 
Ιανουαρίου

2013

Επισκευές και 

Ενισχύσεις Κατασκευών 2013 – Αφιέρωµα στον 

ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΠΑΤΡΑ

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, 
Πανεπιστήµιο Πατρών, καθ. 
Σ.Η. ∆ρίτσος και Τ.Ε.Ε. Τµήµα 
∆υτικής Ελλάδος

13-15 
Φεβρουαρίου

2013

∆ιαγωνισµός καινοτοµίας
Το διαγωνισµό "Καινοτοµία - Νέα Επιχειρη-

µατική Ιδέα" ανακοίνωσε πρόσφατα η Γενική 

Γραµµατεία Νέας Γενιάς. Ο διαγωνισµός 

απευθύνεται σε νέους από 18 έως 30 ετών, 

µε στόχο να αναδείξει πρωτότυπες ιδέες που 

βασίζονται σε νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα 

και υπηρεσίες που ενσωµατώνουν την περι-

βαλλοντική διάσταση, αλλά και νέες επιχειρή-

σεις σε παραδοσιακούς τοµείς που αξιοποιούν 

καινοτόµα συστήµατα, κ.ά. Η ηµεροµηνία για 

την υποβολή προτάσεων λήγει στις 20 Ιανουα-

ρίου 2013. 

Ο διαγωνισµός καλύπτει τα παρακάτω θεµατι-

κά πεδία:

- Επιχειρηµατικότητα στον τοµέα των Τεχνολο-

γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

- Υπηρεσίες στους τοµείς του Περιβάλλοντος 

- Πολιτισµού - Αθλητισµού µε χρήση νέων 

τεχνολογιών

- Αγροτική επιχειρηµατικότητα

- Γενικές επιχειρηµατικές προτάσεις. 

Μπορούν να συµµετάσχουν νέοι από 18 έως 

30 ετών, µεµονωµένα ή σε οµάδες έως 5 ατό-

µων, για µία µόνο θεµατική ενότητα και µε µία 

µόνο πρόταση (υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση: kainotomia@neagenia.gr). 

∆ιήµερο συνέδριο για την µεταναστευτική πολιτική 
«Ο µετέωρος βηµατισµός της µεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα 

της κρίσης» είναι το θέµα διήµερου συνεδρίου που διοργανώνει ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ηµοσίου ∆ικαίου (EPLO) την Πέµπτη 17 και 

την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου στον συνεδριακό χώρο του Εµπορικού 

και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Ακαδηµίας 7, Αθήνα.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το θέµα που βρίσκεται στην 

πρώτη γραµµή της επικαιρότητας από τη δεκαετία του’90, δηµιουργεί 

σήµερα -λόγω και της οικονοµικής κρίσης- έντονες αντιπαραθέσεις 

σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, επιβάλλοντας αναθεώρηση της 

µεταναστευτικής πολιτικής της χώρας.

Το συνέδριο του EPLO σκοπό έχει την εκτίµηση της κατάστασης, την 

εξέταση εµπειριών άλλων ευρωπαϊκών χωρών και κυρίως την κατά-

θεση προτάσεων από 40 και πλέον ειδικούς επιστήµονες (καθηγητές 

πανεπιστηµίων και ερευνητές) για την αντιµετώπιση του ζητήµατος στη 

χώρα µας σε κάθε πτυχή του, όπως: το θεσµικό πλαίσιο µετανάστευσης 

και ασύλου, η ένταξη και ο αποκλεισµός των µεταναστών, η πρόσβαση 

τους στις υπηρεσίες υγείας, στην εκπαίδευση και στην εργασία, οι 

οργανώσεις τους, η συνύπαρξη τους µε τους Έλληνες κλπ. 
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Συνεχίζεται η διαδικασία αξιοποίησης του 

Αστέρα Βουλιαγµένης, όπως αποφάσισε 

το ΤΑΙΠΕ∆. Το Ταµείο αποφάσισε επίσης το 

ποσοστό επί του τιµήµατος που θα λάβουν η 

Εθνική Τράπεζα και το ΤΑΙΠΕ∆, αντίστοιχα, 

από την αξιοποίηση του ακινήτου, γεγονός 

που επιταχύνει τη διαδικασία της αξιοποίη-

σής του. Συγκεκριµένα η Εθνική θα λάβει το 

80% των συνολικών εσόδων από την διαδι-

κασία αποκρατικοποίησης και το ελληνικό 

δηµόσιο το 20%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

σύντοµα ο ανεξάρτητος αποµιµητής ανα-

µένεται να παρουσιάσει το υπολογιζόµενο 

τίµηµα, αλλά και λεπτοµέρειες σχετικές µε 

την συµφωνία µεταξύ του ΤΑΙΠΕ∆ και της 

Εθνικής Τραπέζης για το «Μικρό Καβούρι».

Η πρώτη συνάντηση της οµάδας εργασίας «για τη σύνταξη νέου σχεδίου νόµου για την ελεγκτική λει-

τουργία» έγινε χθες στο ΥΠΕΚΑ. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι, µέσω κοινής βάσης και αντι-

µετώπισης των ελέγχων, αλλά και των κοινών κανόνων, να γίνονται αντικειµενικά και πιο γρήγορα οι 

σχετικοί έλεγχοι. Το ΥΠΕΚΑ στοχεύει µέσω της διαδικασίας αυτής να προκύψει µακροπρόθεσµα ση-

µαντικό όφελος για την κοινωνία, µέσω κοινών και εκ των προτέρων γνωστών σε όλους κανόνων, της 

εµπέδωσης της ισονοµίας αλλά και της συµµόρφωσης µε τις ισχύουσες διατάξεις, της διευκόλυνσης των 

επενδύσεων µε την ταυτόχρονη προστασία του δηµοσίου πλούτου και συµφέροντος. Ο υπουργός ανα-

πληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης, που κήρυξε την έναρξη εργασιών προέτρεψε την οµάδα εργασίας 

να καταλήξει σε ένα σχέδιο νόµου που θα είναι πρωτίστως δίκαιο, εφαρµόσιµο και αποτελεσµατικό. Να 

διέπεται δηλαδή από τις βασικές αρχές της κυβερνητικής πολιτικής, να στοχεύει στο καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσµα µε το µικρότερο δυνατό δηµοσιονοµικό κόστος. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, βασικοί 

άξονες της προσπάθειας πρέπει να είναι ο καλύτερος συντονισµός και η αποτελεσµατική συνεργασία 

των αρµοδίων υπηρεσιών, η καθιέρωση προτύπων και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Η οµάδα εργασίας 

στοχεύει, µεταξύ άλλων, να οµογενοποιηθούν και να τυποποιηθούν τόσο η µεθοδολογία ελέγχου όσο 

και η διαδικασία, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και ο τρόπος εξαγωγής πορισµάτων σε ελέγχους και 

επιβολή ποινών. Η θεσµική θωράκιση και ενοποίηση της ελεγκτικής λειτουργίας µέσα στο πλαίσιο ενός 

ολοκληρωµένου σχεδίου νόµου, υλοποιείται για πρώτη φορά από το ΥΠΕΚΑ. Την πρωτοβουλία ανέλαβε 

ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης και αποτελεί µία νέα προσπάθεια ώστε να προχω-

ρήσουµε σε έναν ορθολογικό και αποτελεσµατικό ανασχεδιασµό διαδικασιών, στο πλαίσιο των αρχών 

της ορθής διακυβέρνησης. 

Áîéïðïßçóç ôïõ  
ÁóôÝñá  

ÂïõëéáãìÝíçò

ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Νέοι κανόνες για ελέγχους  
και περιβαλλοντικές παραβάσεις 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΥΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΕΚΑ

Κατάργηση της διάταξης περί εξετάσεων για την άδεια  
του ενεργειακού επιθεωρητή

Ο ΣΤΥΕ µε έγγραφο του (υπογράφουν ο πρόεδρος Ανδρέας Στοϊµενίδης 

και ο γενικός γραµµατέας Γεωργ.  Ζηλούδης) προς την Ειδική Γραµµατεία 

Επιθεώρησης  Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ζητά την κατάργηση της διά-

ταξης περί εξετάσεων για την άδεια του ενεργειακού επιθεωρητή. Ειδικό-

τερα στο σχετικό έγγραφο σηµειώνεται ότι:  «Στο πλαίσιο της διαβούλευ-

σης για την εφαρµοστική εγκύκλιο για την «Εφαρµογή του ν. 3919/2011, 

ΦΕΚ 32/τ. Α΄/02 03 2011 για την άσκηση δραστηριότητας του ενεργει-

ακού επιθεωρητή και τις παρεχόµενες υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώ-

ρησης» προτείνουµε την κατάργηση της διαδικασίας των εξετάσεων για 

την απονοµή της σχετικής άδειας.  Οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί των ΑΕΙ 

και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί των ΤΕΙ της χώρας µε την ολοκλήρωση των 

σπουδών τους, αλλά και µετά την παρακολούθηση των σχετικών σεµινα-

ρίων κατάρτισης είναι σε κάθε περίπτωση πλήρως καταρτισµένοι για την 

άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή. Η περαιτέρω 

εξεταστική διαδικασία τους υποβιβάζει και τους ταλαιπωρεί ακόµη πε-

ρισσότερο. Συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την παρακολού-

θηση των σεµιναρίων από τις αρχές του 2012, δεν µπορούν να λάβουν 

την άδεια του ενεργειακού επιθεωρητή, εν΄ αναµονή των εξετάσεων που 

έχουν εξαγγελθεί. Είναι επίσης παράδοξο, να θεωρείται ότι ένας τεχνικός 

επιστήµονας µπορεί να εκπονήσει ενεργειακή µελέτη αλλά δεν µπορεί να 

πιστοποιήσει µία άλλη αντίστοιχη. 

Τέλος, θεωρούµε ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης των 

σεµιναρίων στο σύνολο των εργαζοµένων τεχνικών υπαλλήλων, συµπερι-

λαµβανοµένων και των Μηχανικών που εργάζονται στις ∆ΕΚΟ, αλλά και 

στο στενό δηµόσιο τοµέα, καθώς σε αυτή την απολύτως ρευστή εργασιακά 

περίοδο µε ανοικτά τα θέµατα της εφεδρείας, της διαθεσιµότητας και των 

απολύσεων, ο κάθε εργαζόµενος πρέπει να εφοδιάζεται µε γνώσεις και 

κατάρτιση, που υπό προϋποθέσεις και σε ειδικές συνθήκες στο µέλλον 

θα µπορούν να οδηγήσουν σε επαγγελµατικά δικαιώµατα και σε ενίσχυση 

της δυνατότητας απασχόλησής του». 



Το πενθήµερο πανηγύρι της διεθνούς ηλεκτρονικής βιοµηχανίας στο Λας Βέγκας, 

ολοκληρώθηκε πριν µερικές ώρες. Η εµπορική έκθεση που εισήγαγε στην καθηµερινή 

ζωή το βίντεο, το Xbox και την τηλεόραση πλάσµα – και όχι µόνο -, τα τελευταία χρόνια 

έχει χάσει µέρος από τη λάµψη της, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι µια από τις µεγαλύτερες 

εκθέσεις για τα νέα gadgets και τις νέες τάσεις της τεχνολογίας. Πάνω από 150.000 

άνθρωποι της βιοµηχανίας, επιχειρηµατίες, πωλητές, διασηµότητες, αρθρογράφοι, 

δηµοσιογράφοι τεχνολογίας, πέρασαν τις πέντε ηµέρες από τα περίπτερα της έκθεσης ή 

συµµετείχαν στα παράλληλα συνέδρια που οργανώθηκαν. Με το φακό του Ζόραν Μίλιτς, 

έχετε τη δυνατότητα να την …επισκεφθήτε και εσείς.
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Αδιαχώρητο στην αίθουσα Τύπου.

Καλή η έκθεση, αλλά καλός κι ο ήλιος του 

Λας Βέγκας 

Τα “αφτιά γάτας” διαβάζουν τα κύµατα του 

εγκεφάλου, µπορούν να καθορίσουν τη διάθεση 

και να την επιδείξουν µε ένα κούνηµα τους 

Συζήτηση µέσω οθόνης µε τη σύζυγο 

∆διαφανής 3-D τηλεόραση Η κλασική Monopoly σε έκδοση τραπέζι-PC

Με ποδήλατο από το παρελθόν στο µέλλον Αποκαλυπτήρια τηλεόρασης υπερ-υψηλής 

ευκρίνειας 

∆ηµοσιογράφοι και φωτογράφοι εργάζονται 

κατά την αναµονή 
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Κούρεµα ύψους 200 εκατ. ευρώ στα έσοδα της 

∆ΕΗ από τα νοικοκυριά και τις µικρές επιχειρή-

σεις για το 2013 επέβαλε σύµφωνα µε πληροφο-

ρίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής περιορίζοντας 

αντίστοιχα τις προτάσεις της Ρυθµιστικής Αρχής 

Ενέργειας (ΡΑΕ).

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την «Ηµερησία» η 

πρόταση της ΡΑΕ για τα τιµολόγια της ∆ΕΗ που 

υπεβλήθη στο ΥΠΕΚΑ στα τέλη ∆εκεµβρίου, προ-

έβλεπε ως εύλογα έσοδα της ∆ΕΗ από τις αντα-

γωνιστικές δραστηριότητες παραγωγής και προ-

µήθειας ρεύµατος ποσό 4,268 δισ. ευρώ, από τα 

οποία 3,09 δισ. ευρώ προέρχονται από τους κατα-

ναλωτές που συνδέονται στο δίκτυο χαµηλής τά-

σης, δηλαδή νοικοκυριά και µικρές επιχειρήσεις. 

Το ΥΠΕΚΑ προχώρησε σε περικοπή των εσόδων 

από τη χαµηλή τάση κατά 200 εκατ. ευρώ, περιό-

ρισε δηλαδή αναδροµικά από 1ης Ιανουαρίου τα 

έσοδα για την εφετινή χρονιά στα 2,89 δισ. ευρώ, 

επικαλούµενο τη δυνατότητα περαιτέρω µείωσης 

του κόστους λειτουργίας της ∆ΕΗ αλλά και την 

ανάγκη προστασίας των καταναλωτών.

Την ερχόµενη εβδοµάδα αναµένεται να συµπλη-

ρωθεί το «πάζλ» των τιµολογίων της ∆ΕΗ µε την 

οριστικοποίηση, από το ΥΠΕΚΑ, του ποσοστού 

των αυξήσεων αλλά και του χρονοδιαγράµµατος 

που θα εφαρµοσθεί, δεδοµένου ότι οι ανατιµή-

σεις στο ρεύµα προβλέπεται να γίνουν σε τρεις 

δόσεις (Ιανουάριο, Μάρτιο και Ιούλιο). Στη συ-

νέχεια θα ανακοινωθούν τα αναλυτικά τιµολόγια 

για τις επιµέρους κατηγορίες καταναλωτών από 

τη ∆ΕΗ. Η ΡΑΕ έχει ήδη αποφασίσει τις χρεώ-

σεις για τις µονοπωλιακές δραστηριότητες που 

αφορούν τη χρήση των δικτύων µεταφοράς και 

διανοµής το 2013, οι οποίες είναι µειωµένες κατά 

7% σε σχέση µε τις ισχύουσες χρεώσεις για τους 

οικιακούς καταναλωτές, 7- 15% για τις µικρές επι-

χειρήσεις και 1,5- 11% για τις µεγάλες επιχειρή-

σεις. Εκκρεµεί επίσης ο καθορισµός του «τέλους 

ΑΠΕ» (ΕΤΜΕΑΡ) στο οποίο επίσης αναµένονται 

αυξήσεις, προκειµένου να περιοριστεί το έλλειµ-

µα του λογαριασµού χρηµατοδότησης των Ανανε-

ώσιµων Πηγών Ενέργειας.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Κούρεµα ύψους 200 εκατ. ευρώ στα έσοδα της ∆ΕΗ

Την παρακµή του εµπορικού κέντρου γύρω 

από την πλατεία της Οµόνοιας παρουσιάζει 

σε κεντρικό της άρθρο η WSJ. Η πλατεία 

και οι γειτονιές που απλώνονται γύρω της 

"έχουν καταστραφεί από την βαθιά οικο-

νοµική ύφεση της χώρας, την πληµµυρίδα 

παράνοµων µεταναστών και τα µέτρα λιτό-

τητας που έχουν υπονοµεύσει σε µεγάλο 

βαθµό τη δυνατότητα της κυβέρνησης να 

ανταπεξέλθει" γράφει η αµερικανική εφηµε-

ρίδα. "To βάθος της αστικής αποσύνθεσης 

στην περιοχή, δείχνει την πολυπλοκότητα 

των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η Ελ-

λάδα ως χώρα που οδεύει στην έκτη χρονιά 

οικονοµικής συρρίκνωσης και αποτελεί µια 

προειδοποίηση προς τις υπόλοιπες χώρες 

της Ευρώπης που έχουν πληγεί από την 

κρίση για το πόσο απότοµη µπορεί να εί-

ναι η πτώση" προειδοποιεί η WSJ. "Κάποτε 

το γεµάτο ενέργεια εµπορικό κέντρο της 

Αθήνας, η πλατεία Οµονοίας περιστοιχίζε-

ται από κλειστά ξενοδοχεία και άδεια µα-

γαζιά και στοιχειώνεται από ναρκοµανείς, 

βαποράκια και πόρνες, που την καθιστούν 

εθνικό σύµβολο απόγνωσης και κοινωνικής 

κατάρρευσης" σηµειώνεται στο άρθρο της 

αµερικάνικης εφηµερίδας.

«Óýìâïëï åèíéêÞò  
áðüãíùóçò ç Ïìüíïéá» Αύξηση 9% στο Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπο-

µπών Μείωσης Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), το πρώην 

τέλος ΑΠΕ, αποφάσισε για τους οικιακούς κα-

ταναλωτές ηλεκτρικού ρεύµατος η Ρυθµιστική 

Αρχή Ενέργειας. Η ΡΑΕ προχώρησε σε αυτήν 

την απόφαση κατόπιν αιτήµατος του υφυπουρ-

γού ΠΕΚΑ Ασηµάκη Παπαγεωργίου προκειµέ-

νου να καλυφθεί το έλλειµµα του Ειδικού Λο-

γαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (από αυτό το ταµείο 

πληρώνονται οι παραγωγοί ρεύµατος από ανα-

νεώσιµες πηγές).

Η αύξηση ισχύει για το πρώτο εξάµηνο του 2013 

και όπως προκύπτει από την απόφαση της ΡΑΕ 

και το αίτηµα του υφυπουργού ΠΕΚΑ το ΕΤΜΕ-

ΑΡ θα αυξάνεται ανά εξάµηνο, ώστε στο τέλος 

του 2014 να µηδενιστεί το έλλειµµα των 280 

εκατ. ευρώ. Βέβαια ως προς αυτήν την κίνηση 

το ΥΠΕΚΑ έχει προχωρήσει και σε άλλες ενέρ-

γειες όπως π.χ. την αναδροµική «φορολόγηση» 

των ποσοτήτων ρεύµατος που παράγουν οι ΑΠΕ, 

τη διάθεση µέρους του ποσού που µαζεύει η 

ΕΡΤ για τον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ.

Έτσι, µε αυτά τα δεδοµένα το ΕΤΜΕΑΡ που πλη-

ρώνουν οι οικιακοί και µικροί καταναλωτές της 

Χαµηλής Τάσης ανεβαίνει πια στα 9,53 ευρώ ανά 

Μεγαβατώρα, από 8,74 ευρώ που ίσχυε µέχρι το 

τέλος του χρόνου. Σηµειώνεται δε, εδώ ότι το 

ΕΤΜΕΑΡ είχε αυξηθεί εκ νέου περί τα τέλη του 

περασµένου καλοκαιριού.

Οι καταναλωτές για να βρουν τη νέα χρέωση θα 

πρέπει να ανατρέχουν στους λογαριασµούς της 

∆ΕΗ ή άλλου εναλλακτικού προµηθευτή ρεύµα-

τος στη στήλη «Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις». Εκεί 

βλέπουν το ΕΤΜΕΑΡ ανά κιλοβατώρες (στην 

προκειµένη περίπτωση είναι 0,00953 ευρώ ανά 

kWh) και το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται µε τη 

συνολική κατανάλωση ρεύµατος τους. Η µέση 

ετήσια επιβάρυνση για λογαριασµό 1.000 κιλο-

βατώρων ανά τετράµηνο είναι 28,59 ευρώ.

Η ΡΑΕ µε την ανακοίνωσή της επισηµαίνει ότι 

«στο σύνολο του λογαριασµού των καταναλωτών 

της Χαµηλής Τάσης η επίπτωση από την αύξηση 

είναι σηµαντικά µικρότερη από 1%, και συγκε-

κριµένα µεταξύ 0,4% και 0,8%, ανάλογα µε την 

κατανάλωση».

Εξάλλου µε την ίδια απόφαση το ΕΤΜΕΑΡ:

1.Για τους πελάτες που συνδέονται στην υψηλή 

τάση, οι µοναδιαίες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ µειώνο-

νται κατά 22%, σε σχέση µε τις τρέχουσες χρε-

ώσεις.

2.Για τους πελάτες που συνδέονται στη µέση 

τάση, οι µοναδιαίες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ αυξάνο-

νται κατά 8%, σε σχέση µε τις τρέχουσες χρε-

ώσεις.

Áýîçóç 9% óôç ÷ñÝùóç ÅÔÌÅÁÑ áðïöÜóéóå ç ÑÁÅ
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Καινούργιο “γκρίζο” ελληνικό ρεκόρ και πρωτιά 
στη Ζώνη του Ευρώ- ΜΕ ΝΕΟ ΑΛΜΑ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΚΑΡΦΑΛΩΣΕ ΣΤΟ 
26,8%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ- Βολές 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ- Παραµένει στο 

δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασµού- ΙΟΒΕ: ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟ 2013- «Η φορολογική αφαίµαξη της ίδιας οµάδας πληθυσµού έχει 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟ 2012- Η 
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΣΤΟ 0,8% ΤΟ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: 

Βουλή- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΡΑΓΗ ΣΤΗ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ
ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΤΑ «∆Ι∆ΥΜΑ» ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΟΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ ΡΕΚΟΡ- 26,8% Η 
ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ  ΘΕΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΒΛΕΠΕΙ» Ο ΝΤΡΑΓΚΙ 
PLAN B ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ…

«Ε.Ε. ΚΑΙ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΤΕΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α» 

ΜΟΝΤΕΛΟ PROTON BANK ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ- ∆εν 
κατατέθηκε καµία δεσµευτική προσφορά χθες- Αναµένεται να περάσει 

ΕΙΚΟΣΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
ΕΞΠΡΕΣ: Η αποδοχή της φοροδιαφυγής δεν µπορεί να συνεχιστεί, 
τονίζεται στην τριµηνιαία έκθεση- ΦΡΕΝΟ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ 
ΖΗΤΕΙ ΤΟ ΙΟΒΕ ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ UNILEVER ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΥΠΕΡ ΑΠΕ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
600 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ- Στόχος η στήριξη νέων ηλικίας έως και 35 ετών 

ΑΝΟ∆ΟΣ ΣΤΟ 26,8% ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
ΣΕ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ.
ΚΕΡ∆ΟΣ: Ξεκαθαρίζει σιγά σιγά το τοπίο πριν από το εγχείρηµα της 
ανακεφαλαιοποίησης- ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ- Λήγει µάλλον 
άπρακτη η προθεσµία για το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο- Θα σπάσει σε 
“καλή” και “κακή” τράπεζα και αργότερα βλέπουµε…- ∆ηµοσιοποιείται 

σήµερα το φορολογικό- ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
αµετάβλητα τα βασικά της επιτόκια στο ιστορικό χαµηλό του 0,75%- 
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΤΡΑΓΚΙ ΠΥΡΑ ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΕΥΓΟΥΝ 

 ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2013, ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ- Είκοσι 
δράσεις για τους νέους ανέργους παρουσίασαν τρεις υπουργοί.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Εντός 

 ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ- Στη Βουλή η 
δικογραφία και για τα µη πολιτικά πρόσωπα.

ΤΑ ΝΕΑ:

αποκτά προβάδισµα στις δηµοσκοπήσεις και την αξιωµατική αντιπολίτευση 
να υποχωρεί στη δεύτερη θέση- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ- Η κυβέρνηση 

 ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΤΙΚΑΚΙΑ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: 

ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ- 
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο «ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

USB.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

ΠΟΙΟΙ ΧΑΝΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΑΛΟΥΝ ∆ΙΩΤΗ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Πέφτουν βροχή οι ηµεροµηνίες, τα στικάκια και 
οι λαθροχειρίες- ΛΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΕΣ  ΟΙ ∆ΥΟ 
ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.
6 ΜΕΡΕΣ: Πίσω από τον εσκεµµένο λαβύρινθο της λίστας Λαγκάρντ 
η οδυνηρή πραγµατικότητα είναι εδώ…- Η ΑΝΕΡΓΙΑ ∆ΕΝ ΠΕΦΤΕΙ 
ΜΕ ΣΤΙΚΑΚΙΑ ΠΑΣΟΚ: ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

ΞΕΘΑΨΑΝ ΤΟΝ «ΚΟΥΚΟΥΛΟΝΟΜΟ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ 91 
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ.
ΕΘΝΟΣ: Ανατροπές στις φετινές Πανελλαδικές φέρνουν οι συγχωνεύσεις 
τµηµάτων- ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
τον Οκτώβριο- ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

«Κατηγορώ» από Βενιζέλο για τη λίστα Λαγκάρντ- Ο ∆ΙΩΤΗΣ ΜΟΙΡΑΖΕ ΤΑ 
ΣΤΙΚΑΚΙΑ ΣΑΝ ΜΑΡΟΥΛΟΦΥΛΛΑ.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: 1.345.715 ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ- 
370.000 Σ’ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΣΥΡΙΖΑ: ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΜΕ ΤΗ 
ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΙΚΑΚΙ.
Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Έκθεση- κόλαφος από την επιστηµονική επιτροπή της 

Βουλής- ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ!
«Όποιος δώσει τα περισσότερα»- ΠΡΟΒΑ∆ΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΕΠΑ ΑΦΗΝΕΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ∆ΙΩΤΗ: 
«ΛΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΙΚΑΚΙ».
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο… γνωστός Στουρνάρας οδηγεί την κοινωνία στα 

άκρα επιλέγοντας «αριθµούς» αντί ανθρώπων- ΨΥΧΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΟΧΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ∆ΙΩΤΗ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΙΑ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.
ΕΣΤΙΑ: Α∆ΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΣ- Ο υπό ψήφισιν φορολογικός νόµος.

Η ΑΥΓΗ: Από το κυβερνητικό- µιντιακό σύστηµα για τη λίστα Λαγκάρντ- 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ Νο2- Πέπλο µυστηρίου γύρω από το περίφηµο 

CD της λίστας, τον χρόνο κτήσης, τα πρόσωπα που το επεξεργάστηκαν, αλλά 

και τον σηµερινό κάτοχο.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΜΠΟΝΑΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΑ ∆ΗΘΕΝ 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ.
Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Προαναγγελία και νέων προγραµµάτων για τουρισµό, 

αγρότες, ενέργεια- 20 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 350.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΟ 13% ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ.

Κόσµου…- ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» ΤΟΥ ΓΚΙΟΛΒΑ!
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Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ «ΦΡΕΝΑΡΕ» ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 11/01/2013

Στην περαιτέρω περικοπή του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

καταναλωτικών δαπανών του ∆ηµοσίου, οφείλεται το µειωµένο 

το 2012. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες 

από το υπουργείο Οικονοµικών το έλλειµµα που εµφανίζει ο 

αποκαλύπτουν επίσης τις τεράστιες αστοχίες στην υλοποίηση 

του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων του µοναδικού 

αναπτυξιακού εργαλείου, καθώς καταγράφηκε απώλεια εσόδων 

από τα κοινοτικά ταµεία ύψους 1,1 δισ. ευρώ, προφανώς λόγω 

αδυναµίας απορρόφησης, ενώ οι πληρωµές µειώθηκαν κατά 

εκατ. ευρώ, το Φεβρουάριο του 2012, περικόπηκε σε 7.300 εκατ. 

εκατ. ευρώ. Στον τοµέα των εσόδων του Π∆Ε, καταγράφηκε 

τεράστια απώλεια, αφού οι εισπράξεις από τα κοινοτικά ταµεία 

ευρώ, που ήταν ο τελευταίος στόχος. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα του 

2011. Σύµφωνα µε το ΥΠΟΚ, n υπέρβαση του στόχου οφείλεται στις 

- το φόρο εισοδήµατος κατά 355 εκατ. ευρώ.

- τους φόρους στην περιουσία κατά 170 εκατ. ευρώ.

- τους λοιπούς άµεσους φόρους κατά 59 εκατ. ευρώ.

- τα τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων κατά 55 εκατ. ευρώ.

- τα µη φορολογικά έσοδα κατά 32 εκατ. ευρώ.

του επικαιροποιηµένου στόχου.  Οι δαπάνες του κρατικού 

παρουσιάζονται µειωµένες κατά 1.091 εκ. ευρώ έναντι του στόχου, 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 6 | 11/01/2013

επικαιρότητα. Η περιορισµένη προσέλευσή τους στους χώρους 

τους) δείχνει την πολυπλοκότητα του προβλήµατος. «∆εν είµαστε 

ενάντια στα έκτακτα µέτρα, αλλά απαιτείται n χάραξη πολιτικών 

πρόληψης», ανέφερε ο πρόεδρος του Ελληνικού ∆ικτύου για 

άστεγοι δεν πρέπει να λογίζονται µόνο όσοι κοιµούνται στον 

δρόµο, «n αστεγοσύνη έχει στάδια, που ξεκινούν απ' όσους ζουν 

σε ακατάλληλα καταλύµατα ή βρίσκονται υπό έξωση». Οι άστεγοι 

στην Ελλάδα δεν είναι καταγεγραµµένοι, ενώ µόλις πριν από 

λίγους µήνες αποκρυσταλλώθηκε ο νοµικός ορισµός τους. «Έπειτα 

από παρέµβαση, όµως, κοινοβουλευτικού κόµµατος προστέθηκε 

n νόµιµη παραµονή στη χώρα». Ωστόσο, n επιβεβαίωση του 

δεδοµένου είναι δύσκολη «αφού οι άστεγοι συχνά δεν έχουν ούτε 

καν ταυτότητα». Ακόµη, καθώς δεν έχουν διεύθυνση κατοικίας, 

«στερούνται το σχετικό επίδοµα που δικαιούνται». Εις επίρρωσιν 

κονδυλίων για την αντιµετώπιση της συνεχώς επιδεινούµενης 

δεν στοχεύουν σε ρεαλιστικές ανάγκες», σηµειώνει ο κ. Αντύπας, 

δήµοι αιτήθηκαν την κατασκευή υπνωτηρίων, ενώ πολλοί που 

πλήττονται από το πρόβληµα, όπως ο ∆ήµος Πατρέων, ζήτησαν 

τη δηµιουργία λαχανόκηπων, τράπεζας χρόνου και άλλων δοµών 

ηπιότερης παρέµβασης». Αντίστοιχα, αναξιοποίητα παραµένουν 

χιλιάδες διαθέσιµα ακίνητα. «∆εν έχουν αξιοποιηθεί ούτε τα 

εκατοντάδες ακίνητα της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

του υπ. Υγείας που προορίζονται για τέτοιους σκοπούς». Οι 

οιωνοί είναι κακοί για τη χρονιά που µόλις ξεκίνησε. Σύµφωνα 

µε τις ΜΚΟ, αυξάνονται ραγδαία τα ποσοστά των γυναικών και 

των παιδιών µεταξύ των αστέγων. Ακόµη, το τελευταίο διάστηµα 

σε οφειλέτες, ενώ ο Οργανισµός Εργατικών Κατοικιών, που στα 

55 χρόνια λειτουργίας του στέγασε συνολικά 700.000 οικογένειες, 

δεν υφίσταται πλέον. «Ετησίως προσέφερε σε 120.000 οικογένειες 

επιδότηση ενοικίου, 1.500 ενισχύσεις για επισκευή κατοικίας και 

υποστήριζε 10.000 επιδοτούµενα δάνεια».

ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2013 ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ IOBE 

 ΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ |  Σελίδα 3 | 11/01/2013

κάποιες ακτίνες φωτός για την οικονοµία µας, καθώς n 

ύφεση θα συνεχιστεί αλλά µε µικρότερη ταχύτητα. Στο 

µεταβολή του ΑΕΠ εκτιµάται ότι θα εισέλθει σε θετική 

περιοχή. Αυτό προκύπτει από την τριµηνιαία έκθεση 

στην οποία όµως επισηµαίνεται µε έµφαση ότι θα 

πρέπει να υπάρξει µέριµνα για τη διαρθρωτική και την 

κυκλική ανεργία, δεδοµένου ότι ο ρυθµός των ανέργων 

θα εξακολουθήσει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα στη 

ύφεση στο σύνολο του 2013 θα διαµορφωθεί στα επίπεδα 
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Αποτέλεσµα της παραµονής της χώρας στην ύφεση και για 

το 2013 θα είναι n ανεργία να διαµορφωθεί στο 27,3%. 

ρευστότητας, n οποία όπως τονίζεται, αποτελεί σήµερα 

το βασικό εµπόδιο για την πραγµατοποίηση ιδιωτικών 

επενδύσεων, ωστόσο διαπιστώνονται κάποιες βάσιµες 

- Της ανακεφαλαιοποίησης που θα αποκαταστήσει την 

κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήµατος και θα 

το ισχυροποιήσει σε όρους φερεγγυότητας. 

- Των επερχόµενων συγχωνεύσεων των τραπεζών. 

- Της ένεσης ρευστότητας προς τις τράπεζες από την 

επαναγορά οµολόγων. 

- Της εξόφλησης ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ηµοσίου 

προς τον ιδιωτικό τοµέα. 

- Της επαναγοράς των εντόκων γραµµατίων που 

κατέχουν σήµερα οι τράπεζες. Μεσοπρόθεσµα, 

από την αναµενόµενη επιστροφή καταθέσεων µετά 

τη ρεαλιστική αντιµετώπιση της κινδυνολογίας περί 

επιστροφής στη δραχµή. Όσον αφορά την υλοποίηση του 

παρέµεινε «εµφατικά εντός στόχων λόγω περιορισµού 

των δαπανών και χαµηλότερων πληρωµών τόκων µετά το 

χθες ιδιαίτερη σηµασία στην αποφασιστική αντιµετώπιση 

του προβλήµατος της φοροδιαφυγής και στην προώθηση 

µίας βαθιάς φορολογικής µεταρρύθµισης ως «πειστικό 

δείγµα κοινωνικής δικαιοσύνης, που θα εξασφαλίσει 

την κατανόηση και την αποδοχή των µέτρων, που 

καλείται να συνεχίσει να εφαρµόζει n κυβέρνηση χωρίς 

εφησυχασµό». 

Επιπλέον, προβλέπεται περαιτέρω αποκλιµάκωση του 

πληθωρισµού, που θα κινηθεί στο επίπεδο του 1%, αφού n 

καταναλωτική ζήτηση θα περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό, 

λόγω των νέων εκτεταµένων δηµοσιονοµικών µέτρων, της 

αύξησης της ανεργίας και της περικοπής των δηµόσιων 

δαπανών. Ανασχετικά αναµένεται να επιδράσουν n 

αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο οικιακής θέρµανσης 

µέχρι τον Μάιο και οι κλιµακωτές αυξήσεις στην τιµή 

του ηλεκτρικού ρεύµατος, χωρίς όµως να αποτρέψουν 

τη φθίνουσα πορεία του πληθωρισµού. Όσον αφορά 

επενδύσεις σε δηµόσια έργα, φαίνεται να δροµολογούνται 

πλέον ενέργειες που θα είναι σε θέση το επόµενο 

διάστηµα να κινητοποιήσουν σηµαντικούς πόρους από 

το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να 

επανεκκινήσουν σηµαντικές επενδύσεις σε υποδοµές, 

µοχλός για την ανάκαµψη είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις, 

ενώ µεσοπρόθεσµα n σηµαντικότερη αντιστροφή του 

προβλήµατος της ρευστότητας υπολογίζεται να προέλθει 

από την αναµενόµενη επιστροφή καταθέσεων, µετά την 

αντιµετώπιση της κινδυνολογίας περί επιστροφής στη 

δραχµή, ενώ και n προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών 

θα συνεισφέρει αποφασιστικά στην προσέλκυση και 

ενθάρρυνση επενδύσεων από άµεση εισροή κεφαλαίων 

από το εξωτερικό. 

Σε ό,τι αφορά, εν τω µεταξύ, τις αποκρατικοποιήσεις, 

υπολογίζεται ότι το πρόγραµµα αξιοποίησης της δηµόσιας 

ευρώ σε νέες επενδύσεις. 

Ο οικονοµικός αντίκτυπος στο ΑΕΠ και την απασχόληση, 

από την ανάδειξη υφιστάµενων µνηµείων και 

αρχαιολογικών χώρων αλλά και τη δηµιουργία νέων 

αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου χθες, µόνο µία 

ηµέρα επιπλέον παραµονής των τουριστών στη χώρα µας 

αποτελεί δράση προστιθέµενης αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ 

για την οικονοµία µας. Με στόχο λοιπόν την παραµονή 

των τουριστών όσο το δυνατόν περισσότερο στην Ελλάδα, 

- Εκπαιδευτικό και συνεδριακό κέντρο κλασικών σπουδών 

και φιλοσοφίας στην Ακαδηµία Πλάτωνος.

- Ενοποίηση - αναβάθµιση ευρύτερου χώρου της 

- Κέντρο υποδοχής επισκεπτών για την πολυµεσική 

αναπαράσταση της µάχης του Μαραθώνα και της 

Σαλαµίνας. 

- Μουσείο ∆ηµοκρατίας στην Πνύκα. 

- Εθνική ψηφιακή κληρονοµιά. 

«ΛΟΥΚΕΤΟ» ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΤΕΟ 
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«Λουκέτο» έχουν βάλει από τις αρχές του νέου χρόνου τα 

δηµόσια ΚΤΕΟ της χώρας, καθώς δεν έχουν πιστοποιηθεί 

ως όφειλαν και άρα δεν µπορούν να πραγµατοποιήσουν 

ελέγχους. Προκειµένου να εναρµονίσει την ελληνική 

νοµοθεσία µε την ευρωπαϊκή σε ό,τι αφορά τον τεχνικό 

λειτουργίας για πιστοποιηθούν τα δηµόσια ΚΤΕΟ, δίνοντας 

οι Περιφέρειες της χώρας υποστηρίζουν ότι το αρµόδιο 

υπουργείο δεν τους χορήγησε τα απαραίτητα στοιχεία τα 

οποία είχαν ζητήσει ώστε να ολοκληρωθεί n πιστοποίηση 

υπουργός υπέγραψε απόφαση τροποποίησης των όρων 

ότου πιστοποιηθούν, να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους. Η 

εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσµα n λειτουργία των ΚΤΕΟ 

του ∆ηµοσίου να ανασταλεί σε όλη τη χώρα, µε εξαίρεση 

την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας.


