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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ÊáèñÝöôç ôçò âáèéÜò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò 

óôçí ïðïßá Ý÷åé ðåñéÝëèåé ç ÷þñá, óõíéóôïýí 

ôá óôáôéóôéêÜ óôïé÷åßá ôçò ÅËÓÁÔ ãéá ôïõò 

åéêïóéôÝóóåñéò êëÜäïõò ôçò åëëçíéêÞò 

ìåôáðïéçôéêÞò âéïìç÷áíßáò, ðïõ åðéâåâáéþíïõí 

ìåßùóç ôçò ðáñáãùãÞò êáôÜ 26% ìåôáîý 2005 


Ïé ìéóïß áðü ôïõò êëÜäïõò, ïé ïðïßïé 

áíôéðñïóþðåõáí ôï 1990, ôï 1/3 ôçò 

ìåôáðïéçôéêÞò ðáñáãùãÞò óôçí ÅëëÜäá, 

åìöÜíéóáí ìåßùóç áðü 51,7 ùò 78,9%, ðïóïóôÜ 

ðïõ åîçãïýí ôï ðëÞèïò ôùí «ëïõêÝôùí» ðïõ 

ìðÞêáí ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá óå âéïìç÷áíßåò êáé 

ìåãÜëåò âéïôå÷íßåò, ïé ïðïßåò áðáó÷ïëïýóáí 

äåêÜäåò ÷éëéÜäåò åñãáæüìåíïõò üëùí ôùí 

âáèìßäùí ôçò åêðáßäåõóçò êáé êáôåýèõíóçò.

Óôçí …êïñõöÞ ôçò ìåßùóçò (êáôÜ 78,9%) 

âñÝèçêå ï êëÜäïò ôùí çëåêôñïíéêþí õðïëïãéóôþí 

êáé Üëëùí çëåêôñïíéêþí ðñïúüíôùí, ãéá íá ôïí 

áêïëïõèÞóïõí ïé êëÜäïé: åîïðëéóìïý ìåôáöïñþí, 

êëùóôïûöáíôïõñãéêþí õëþí, õðïäçìÜôùí êáé 

Üëëùí äåñìÜôéíùí åéäþí, ðñïúüíôùí áðü ìç 

ìåôáëëéêÜ ïñõêôÜ, åéäþí åíäõìáóßáò, åðßðëùí, 

ìç÷áíïêßíçôùí ï÷çìÜôùí, åêôõðþóåùí êáé 

ðñïåããåãñáììÝíùí ìÝóùí, åðéóêåõþí êáé 

åãêáôÜóôáóçò ìç÷áíçìÜôùí, ðáñáãùãÞò 

ìç÷áíçìÜôùí. 

Ìå äåäïìÝíï üôé ç ìåôáðïßçóç, ïöåßëåé íá åßíáé 

ç âÜóç ôçò ïéêïíïìßáò, åýêïëá ãßíåôáé áíôéëçðôü 

üôé ïýôå ôá åëëåßììáôá, ïýôå ôï ôåñÜóôéï äçìüóéï 

÷ñÝïò, åßíáé ôá ðñáãìáôéêÜ ðñïâëÞìáôá ôçò 

åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. ÁõôÜ åßíáé ôá óõìðôþìáôá. 

Ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá äåí ðáñÜãåé, áõôÞ Þôáí êáé 

ðáñáìÝíåé ç áëÞèåéá. Ç áíÜðôõîç óôçñß÷ôçêå ôá 

ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá êáôÜ 70% óôçí êáôáíÜëùóç, 

Ýíá «ìïíôÝëï» ðïõ êáôáññÝåé óå ðåñéüäïõò 

êñßóçò. ¼ôáí, üìùò, êáôáññÝåé êáé ç åëÜ÷éóôç 

ìåôáðïßçóç, ôüôå Ýíá åßíáé âÝâáéï: ðïëý äýóêïëá 

èá äïýìå áíáóôñïöÞ ôçò ðïñåßáò.

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

Το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο, με 

θέμα  “έλεγχος έργων και εργασι-

ών δόμησης κατά το ν. 4030/2011” 

δίνοντας εξηγήσεις σε θέματα, που 

έχουν προκύψει για  την εφαρμογή 

του θεσμού των ελεγκτών δόμη-

σης,  των 2500 ιδιωτών μηχανικών, 

που έχουν ήδη πιστοποιηθεί από το 

ΥΠΕΚΑ, να κάνουν ελέγχους στην 

αρχή και στο τέλος κάθε οικοδο-

μής. Ειδικότερα στην εγκύκλιο που 

υπογράφει ο ειδικός γραμματέας 

Μ. Κουρουζίδης σημειώνεται:

-Για τα ιδιωτικά κτίρια, ότι οι άδειες 

δόμησης, που εκδόθηκαν σε διά-

στημα έως δύο μηνών από τη συ-

γκρότηση της αρμόδιας υπηρεσίας, 

δηλαδή μέχρι την 31 Μαΐου 2012, οι 

εργασίες δεν διακόπτονται ούτε θε-

ωρούνται αυθαίρετες οι κατασκευ-

ές, εφόσον βεβαιωθεί ότι έγιναν 

σύμφωνα με τη νομοθεσία και την 

εγκεκριμένη μελέτη, με υπεύθυνη 

δήλωση του επιβλέποντος μηχανι-

κού. Παράλληλα για όλες τις άδειες 

που εκδόθηκαν μετά την 31 Μαΐου 

2012 πρέπει να ενεργοποιηθεί κα-

νονικά η διαδικασία ορισμού ελε-

γκτή δόμησης.

-Για τα δημόσια έργα, όλων των κα-

τηγοριών πρέπει να εκδοθεί βεβαί-

ωση από τις τεχνικές υπηρεσίες των 

φορέων για υλοποιούμενα έργα ότι 

η κατασκευή τους έχει εκτελεστεί 

νομίμως, σύμφωνα με την άδεια δό-

μησης, ενώ για όλα τα νέα έργα στο 

εξής πρέπει να κινηθεί η διαδικασία 

ορισμού ελεγκτή δόμησης.   

 Οι ελεγκτές δόμησης, που είναι 

διαφορετικά πρόσωπα στον αρχικό 

και τελικό έλεγχο της κάθε οικοδο-

μής επιλέγονται με κλήρωση από το 

ΥΠΕΚΑ. Καθημερινά γίνονται περί 

τις 35 έως 40 κληρώσεις για ορισμό 

ελεγκτών, πράγμα που δείχνει τη 

χαμηλή οικοδομική δραστηριότητα.

Ανακοινώθη-
κε ότι έχουν 
περιέλθει στην 
υπηρεσία πολλά 
ερωτήµατα, που 
τίθενται κυρίως 
από Υπηρεσίες 
∆όµησης και 
αφορούν στη νό-
µιµη διαδικασία 
αντιµετώπισης 
των περιπτώ-
σεων δηµοσίων 
και ιδιωτικών 
κτιρίων, που οι 
οικοδοµικές 
εργασίες έχουν 
συνεχισθεί πέ-
ραν του σταδίου 
του προβλεπό-
µενου αρχικού 
ελέγχου κατά 
τις διατάξεις του 
ν.4030/2011, κα-
θώς ο επιβλέπων 
Μηχανικός  δεν 
αιτήθηκε εγκαί-
ρως τον ορισµό 
ελεγκτή δόµησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4030/11

Νέα παράταση για την υποβολή δηλώσεων αυθαιρέτων κατά τέσσερις μήνες έως 31 Μαΐ-

ου 2013, της προθεσμίας που λήγει στο τέλος Ιανουαρίου ανακοίνωσε χθες το βράδυ στη 

Βουλή ο αρμόδιος υπουργός αναπληρωτής Σταύρος Καλαφάτης. Είναι η έκτη κατά σειρά 

παράταση που αποφασίζεται. Τις επόμενες ημέρες έγινε γνωστό ότι θα προωθηθεί σχετική 

ρύθμιση για την θεσμοθέτηση της νέας παράτασης. Στο μεταξύ το ΥΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι 

ετοιμάζει νέο νόμο για την αυθαίρετη δόμηση

Νέα παράταση για τις δηλώσεις αυθαιρέτων

Ελεγκτές δόµησης σε δηµόσια 
και ιδιωτικά έργα
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Το 9ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής που 

θα τιτλοφορείται: «Η Συµβολή της Χηµικής Μηχανικής στην Αειφόρο 

Ανάπτυξη» θα πραγµατοποιηθεί από τις 23 ως τις 25 Μαΐου 2013 στους  

χώρους της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου του ΕΜΠ.

Σκοπός της επιστηµονικής εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των αποτε-

λεσµάτων της έρευνας, που διεξάγεται σε Πανεπιστήµια, ερευνητικά 

κέντρα, επιχειρήσεις και άλλους οργανισµούς και εντάσσεται στις επι-

στηµονικές περιοχές του πεδίου της Χηµικής Μηχανικής.

Όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «η σηµερινή συγκυρία 

οδήγησε στην προσθήκη ενός δεύτερου στόχου, αυτού της συµβολής στην 

αειφόρο ανάπτυξη της πατρίδας µας. Εποµένως, θα θέλαµε οι ερευνητικές 

οµάδες να δώσουν κατά το δυνατόν προτεραιότητα στις εργασίες τους µε 

αναπτυξιακές προοπτικές κάθε είδους».

Ένας άλλος τοµέας, όπου το συνέδριο θα προσπαθήσει να εκµεταλλευτεί 

την συσσωρευµένη εµπειρία των 8 προηγούµενων συνεδρίων, είναι στην 

ενεργοποίηση της συµµετοχής όλων των κατηγοριών συνέδρων και ειδικό-

τερα:

- στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της παρακο-

λούθησης του συνεδρίου για τους φοιτητές,

- στην αριστεία των εργασιών των νέων ερευ-

νητών και,

- στην ενίσχυση και αξιοποίηση της συµµετο-

χής έµπειρων συναδέλφων.

Τρίτος στόχος  είναι η δηµιουργία µιας ζωντα-

νής και δηµιουργικής «κυψέλης»

αλληλεπίδρασης ατόµων, θεωριών και εφαρ-

µογών.

Πληροφορίες: http://9pesxm.chemeng.ntua.

gr/

Οι ενδιαφερόµενες για την ανακοίνωση των 

εργασιών τους ερευνητικές οµάδες πρέπει 

να υποβάλουν περιλήψεις των εργασιών αυ-

τών, µέσω των ιστοσελίδων του συνεδρίου, 

το αργότερο ως τις 28/2/2013. 

Τη διοργάνωση εκδηλώσεων, µε σκοπό την εξειδικευµέ-

νη ενηµέρωση και πρακτική βοήθεια σε µηχανικούς και 

άλλους επιστήµονες, για την αναζήτηση επαγγελµατικών 

προοπτικών µέσα από συλλογικές πρωτοβουλίες και  

ανταποδοτικές υπηρεσίες στην κοινωνία, αποφάσισε το 

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδος (Ι.Ε.Κ.Ε.Μ Τ.Ε.Ε.). Όπως 

τονίζεται σε ανακοίνωση του ΙΕΚΕΜ, αξιοποιώντας την 

εθελοντική προσφορά εργασίας µελών του Τ.Ε.Ε., του 

ΕΜΠ και άλλων Πανεπιστηµιακών σχολών, διοργανώθη-

κε ήδη  ένας κύκλος συζητήσεων και δράσεων για την 

ανάπτυξη µε θέµα: «Από την απόγνωση στη γνώση, από 

τη γνώση στη δηµιουργία και στην ανατροπή».

Η επόµενη εκδήλωση που διοργανώνεται µε τίτλο: 

«Κοινωνικές επιχειρήσεις και µηχανικοί – επιστήµονες» 

θα είναι την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 στην αίθουσα 

εκδηλώσεων Τ.Ε.Ε. (Νίκης 2, 1ος όροφος). Είσοδος 

ελεύθερη, µε δήλωση συµµετοχής.

Η συγκεκριµένη εκδήλωση θα ξεκινήσει  στις 6 µ.µ. και 

κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνουν οι οµιλίες:

-«Οι κοινωνικές επιχειρήσεις πριν και µετά τη δια-

στρωµάτωση - Ψήγµατα προϊστορικών και ιστορικών 

δεδοµένων» Θεµιστοκλής Ξανθόπουλος  -«Ανάπτυξη ή 

µεγέθυνση;» Ανθή Πατεράκη  -«Νέα αντίληψη για την 

επιχειρηµατικότητα και ανταγωνιστικότητα»

Σύρος Κοσκοβόλης, Υπεύθυνος Προγραµµάτων του 

Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) 

Θα ακολουθήσουν παρουσίαση σχεδίων κοινωνικών επι-

χειρήσεων τα οποία δηµιουργήθηκαν στο βιωµατικό σε-

µινάριο του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, Στρογγυλό Τραπέζι (συντονιστής 

Αθ. Κονταξής), συζήτηση και παρεµβάσεις κοινωνικών 

επιχειρήσεων και κοινού. Το υλικό των προηγούµενων 

εκδηλώσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 

και στο  blog «Ανάπτυξη και µηχανικοί» (http://anaptixi.

wordpress.com). Πληροφορίες: Tηλ.: 2118001644, http: 

//www.iekemtee.gr, tee_iekem@tee.gr

Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής 

Κοινωνικές επιχειρήσεις και µηχανικοί – επιστήµονες

17-18 
Ιανουαρίου

2013

«Ο µετέωρος βηµατισµός της 

µεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα της 

κρίσης»

ΑΘΗΝΑ

«Συντήρηση και Επιδιόρθωση 

Γεφυρών»

ΑΘΗΝΑ

Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
∆ηµοσίου ∆ικαίου (EPLO) 

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

Έκθεση για το 
θαλάσσιο  
περιβάλλον 
Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας 

Αθηνών και ο ΜΕDASSET 

(Μεσογειακός Σύνδεσµος 

για τη Σωτηρία των Θαλάσ-

σιων Χελωνών) παρουσι-

άζουν, στους ταξιδιώτες 

και στους επισκέπτες του 

αεροδροµίου, την έκθε-

ση: «Με Έµπνευση από το 

Θαλάσσιο Περιβάλλον», µε αφορµή 

τη συµπλήρωση 25 ετών δράσης και 

λειτουργίας της οργάνωσης.  Η έκθεση 

είναι ήδη ανοικτή και θα διαρκέσει έως 

τις 30 Απριλίου 2013.
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Στα τάρταρα οι τιµές των ακινήτων το 2016
Προβλέπει έκθεση της Deutsche Bank

Πτώση των τιµών των κατοικιών τουλάχιστον µέχρι το 2016 

προβλέπει για την Ελλάδα έκθεση της Deutcshe Bank. Η δι-

όρθωση των τιµών τονίζει χαρακτηριστικά η έκθεση υπολογί-

ζεται να ολοκληρωθεί σε διάστηµα 4ετίας, καθώς αποτελεί και 

συνάρτηση των µισθών των υποψηφίων αγοραστών. Το δίκτυο 

RE+D Magazine δηµοσίευσε ότι: «η φούσκα των ακινήτων στη 

ζώνη του ευρώ έσκασε δύο έτη µετά εκείνη στις ΗΠΑ. Σήµερα 

η διόρθωση των τιµών απέχει σηµαντικά από την ολοκλήρωσή 

της και αναµένεται να συνεχίσει να επιβαρύνει την οικονο-

µική δραστηριότητα και την υγεία του τραπεζικού τοµέα για 

τα επόµενα χρόνια στις περισσότερες χώρες της ΕΖ» τονίζει 

χαρακτηριστικά η έκθεση και προσθέτει: «Η αποκλιµάκωση 

των τιµών έχει προχωρήσει περισσότερο στην Ιρλανδία και την 

Ισπανία. Με αργότερους ρυθµούς προσαρµόζονται οι τιµές στη 

Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο. Υπάρχουν όµως και αγο-

ρές όπως της Ιταλίας και της Πορτογαλίας που δεν υπερτιµή-

θηκαν σε υπέρµετρο βαθµό». Για να υπολογιστεί το διάστηµα 

διόρθωσης της κάθε αγοράς, οι αναλυτές της Deutsche Bank 

εξετάζουν εκτός από τις ονοµαστικές τιµές των πράξεων, µια 

σειρά από άλλους παράγοντες για να υπολογίσουν το µέγεθος 

της αναγκαίας διόρθωσης.

Υπογράφηκε η σύµβαση για επέκταση του τραµ
Τον Μάρτιο ξεκινούν οι εργασίες επέκτασης του 

τραµ από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), 

µε στόχο να έχει ολοκληρωθεί τον Φεβρουά-

ριο του 2015. Η απόσταση από το λιµάνι του 

Πειραιά έως το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα 

καλύπτεται σε µόλις 8 λεπτά και σε καθηµερινή 

βάση προβλέπεται να εξυπηρετούνται 35.000 

επιβάτες. Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν χθες  

κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Υπουργείο 

Μεταφορών, όπου παρουσία του υπουργού Κ. 

Χατζηδάκη και του αναπλ. υπουργού Στ. Καλο-

γιάννη, υπογράφηκε, έπειτα από καθυστέρηση 

τεσσάρων ετών, η σύµβαση µεταξύ της Αττικό 

Μετρό ΑΕ και της κατασκευαστικής εταιρείας 

«Θέµελη». Στην εκδήλωση παρέστη και ο δή-

µαρχος Πειραιά Βασίλης Μιχαλολιάκος.  Πρό-

κειται για επέκταση συνολικού µήκους 5,4 χλµ. 

µε 12 σύγχρονες στάσεις. Ξεκινάει από τον 

σταθµό ΗΣΑΠ στο γήπεδο Καραϊσκάκη και κα-

ταλήγει στο λιµάνι του Πειραιά, στον τερµατικό 

σταθµό «Ακτή Ποσειδώνος» µέσω των οδών 

Μικράς Ασίας, Λαµπράκη, Βασιλέως Γεωργίου, 

Εθνικής Αντιστάσεως και Σκυλίτση.  Παράλλη-

λα µε την κατασκευή της επέκτασης του τραµ 

προς τον Πειραιά, η Αττικό Μετρό ΑΕ θα υλο-

ποιήσει σειρά   εκτεταµένων µονοδροµήσεων 

στο κέντρο του Πειραιά, καθώς και σηµαντικά 

έργα ανάπλασης σε ελεύθερους χώρους και 

πλατείες της πόλης, σε συνεργασία µε τη δη-

µοτική αρχή του Πειραιά. 

Πρόστιµα συνολικού ύψους 8.000 ευρώ επιβλήθηκαν από το υπουργείο 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών ∆ικτύων µετά 

από ελέγχους σε επιχειρήσεις πώλησης καυσόξυλων καθώς και σε επι-

χειρήσεις παραγωγής και εισαγωγής συσκευών εναλλακτικής θέρµανσης 

(σόµπες, τζάκια, λέβητες στερεών καυσίµων, θερµοποµπούς, κλπ.) καθώς 

διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα που ελέγχθηκαν σε ποσοστό, περίπου 60%, 

παρουσίαζαν έλλειµµα συµµόρφωσης σχετικά µε τις υποχρεωτικές επι-

σηµάνσεις. Συγκεκριµένα, η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή στο διάστη-

µα από 7/1/2013 έως 11/1/2013, διενήργησε ελέγχους σε 61 επιχειρήσεις 

πώλησης καυσόξυλων. Αντικείµενο του ελέγχου ήταν η συµµόρφωση µε 

το νέο τρόπο διακίνησης καυσόξυλων που προβλέπει την πώληση κατ' 

όγκο και όχι κατά βάρος. ∆ιαπιστώθηκαν 16 παραβάσεις και επιβλήθη-

καν πρόστιµα συνολικού ύψους 8.000 ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι η Γενική 

Γραµµατεία Εµπορίου σε συνεργασία µε το ΚΑΠΕ εξέδωσε «Οδηγό για 

τη διακίνηση καυσόξυλων» ο οποίος περιλαµβάνει µεταξύ άλλων πληρο-

φορίες για τις µονάδες µέτρησης, για την υγρασία και την ξήρανση των 

καυσόξυλων. Ο Οδηγός βρίσκεται στη διεύθυνση http://gge.gov.gr

Πρόστιµα για σόµπες και καυσόξυλα



Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές µπορεί να έχουν µπει 

εδώ και χρόνια για τα καλά στην καθηµερινότητά µας, 

ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει ότι έχουν κατανοήσει και την 

καθηµερινότητα, µε συνέπεια να µην έχουν µάθει να 

συµπεριφέρονται κόσµια. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο 

υπερυπολογιστής Watson της IBM, ο οποίος κατόρθωσε 

να …αποµνηµονεύσει απίθανο εύρος εγκυκλοπαιδκών 

γνώσεων, τέτοιες που κανείς ανθρώπινος εγκέφαλος 

δεν µπορεί να αποθηκεύσει. Έµαθε, µάλιστα, να τις 

συνδυάζει και να απαντά µε απόλυτη επιτυχία στα 

πιο δύσκολα τηλεπαιχνίδια και να κερδίζει τους πλέον ικανούς αντιπάλους του, όπως συνέβη πρόπερσι 

µε το τηλεπαιχνίδι jeopardy. Πλην, όµως, οι «δάσκαλοί» του, έκαναν το λάθος να του µάθουν να µιλά την 

αργκό και αυτός πήρε φόρα, άνοιξε το στόµα του και άρχισε να τα σέρνει ακόµη και στους «γονείς» του: το 

«bullshit», µπορεί να το ακούµε µε ιδιάζουσα συχνότητα µεταξύ των ελληνοπαίδων, αλλά από έναν σοβαρό 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, κανείς δεν θα το περίµενε.

Οι δηµιουργοί του έσπευσαν να του …κόψουν τη γλώσσα, αφαίρεσαν από τη µνήµη το δικτυακό λεξικό 

αργκό και παραδέχθηκαν ότι ο Watson µπορεί να είναι εξαιρετικά πλούσιος σε πληροφορίες, αλλά, 

δυστυχώς, δεν τα καταφέρνει πολύ καλά στην κατανόηση της γλώσσας και των λεπτών νοηµάτων του 

λόγου, δηλαδή εκεί που οι άνθρωποι (κατά κανόνα) υπερέχουν.
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Η δύσκολη στην ανάγνωση πεζογραφία και 

ποίηση ενεργοποιεί περισσότερο τον εγκέ-

φαλο, καθώς οι ασυνήθιστες λέξεις ή φρά-

σεις και η περίπλοκη δοµή µιας πρότασης 

«δουλεύουν» πιο πολύ το µυαλό. Μάλιστα, 

η ανάγνωση, κυρίως, ποιηµάτων, αυξάνει 

τη δραστηριότητα στο δεξί ηµισφαίριο του 

εγκεφάλου, περιοχή που σχετίζεται µε την 

αυτοβιογραφική µνήµη, βοηθώντας τον 

αναγνώστη να µελετήσει και να επανεκτι-

µήσει τις δικές 

του εµπειρίες! 

Η νέα επιστη-

µονική έρευνα 

από το Πανε-

πιστήµιο του 

Λίβερπουλ, µε 

άλλα λόγια, προτρέπει όσους ανησυχούν για 

την καλή λειτουργία του εγκεφάλου τους, να 

εγκαταλείψουν τα βιβλία αυτοβοήθειας και 

να καταπιαστούν µε την ανάγνωση κλασικών 

συγγραφέων, οι οποίοι, επιπλέον, οδηγούν 

σε στιγµές ενδοσκόπησης. Οι επιστήµονες 

του Πανεπιστηµίου του Λίβερπουλ, χρησι-

µοποίησαν ειδικούς σαρωτές για να παρακο-

λουθήσουν την εγκεφαλική δραστηριότητα 

όσων διάβαζαν έργα Σαίξπηρ, Έλιοτ και άλ-

λων κλασικών. Στη συνέχεια έδωσαν τα ίδια 

έργα σε «µετάφραση» σε µια πιο σύγχρονη 

γλώσσα και επανέλαβαν τη σάρωση του 

εγκεφάλου των αναγνωστών, οπότε και κα-

τέληξαν ότι οι κλασικοί είναι οι …πιο καλοί 

φίλοι του ανθρώπου. 

ΕΦΙΑΛΤΗΣ LINER
Στην Boeing, αντί να πετούν, τρέχουν επί 

εδάφους και δεν φτάνουν. Πάνω που …

έσφιξαν τη µια βαλβίδα καυσίµου σε µια 

δεξαµενή, που καθήλωσε την περασµένη 

εβδοµάδα ένα από τα καινούργια 787 

Dreamliner της Japan 

Airlines, «άνοιξε» 

µια άλλη κατά τις 

δοκιµές των τεχνικών 

της κατασκευάστριας 

εταιρείας.

Τα αλλεπάλληλα 

προβλήµατα στο πολυδιαφηµισµένο νέο 

αεροσκάφος οδήγησε την αµερικανική 

κυβέρνηση να αποφασίσει έρευνα από την 

Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπλοΐας (FAA), 

που ασφαλώς φέρνει νέο πονοκέφαλο στη 

ηγεσία της Βoeing, που διαπιστώνει ότι το 

Dreamliner να γίνεται …εφιάλτης liner.

Ως µια στήλη πάγου µήκους δύο µέτρων, έφεραν Ρώσοι ειδικοί στην επιφάνεια ποσότητα γλυκού νερού από 

τα αποθέµατα της λίµνης Βοστόκ στην Ανταρκτική, που εδώ και εκατοµµύρια χρόνια, παραµένει άφαντη 

κάτω από σχεδόν τέσσερα χιλιόµετρα πάγου !

Οι αστροβιολόγοι ελπίζουν να ανακαλύψουν εξωτικές µορφές ζωής, που εξελίσσονται ανεξάρτητα από τον 

υπόλοιπο πλανήτη και πιστεύουν ότι τα µικρόβια που ίσως ζουν στη λίµνη, µπορούν να δώσουν απάντηση 

στο ερώτηµα εάν µπορεί να υπάρχει ζωή σε υπόγειους ωκεανούς σε δορυφόρους του ∆ία όπως η Ευρώπη, 

και σε φεγγάρια του Κρόνου όπως ο Εγκέλαδος.

Από τις 370 λίµνες γλυκού νερού που έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια, κάτω από τον τεράστιο όγκο 

πάγου της Ανταρκτικής, η Λίµνη Βοστόκ είναι µακράν η µεγαλύτερη, µε έκταση 15,690 χιλιοµέτρων, 

περίπου όσο ολόκηρη η Στερεά Ελλάδα. Οι πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξή της προέκυψαν από βρετανικά 

ραντάρ τη δεκαετία του 1970.

Η ανέλκυση του πάγου απαίτησε προσπάθειες περίπου δέκα ετών και επιτεύχθηκε στις 10 Ιανουαρίου, ενώ 

πριν ένα χρόνο οι Ρώσοι είχαν ανελκύσει κοµµάτι πάγου που υπήρχε ακριβώς πάνω από την επιφάνεια της 

λίµνης, το οποίο πανηγυρικά είχαν παραδώσει στον πρόεδρο Πούτιν πριν ένα χρόνο.

Από την πλευρά τους οι Βρετανοί απέτυχαν να φτάσουν εφέτος στο νερό µια άλλης άφαντης λίµνης, της 

Έλσγουορθ, ενώ οι Αµερικανοί επιστήµονες θα αρχίσουν αυτό ή τον επόµενο µήνα γεώτρηση στη λίµνη 

Ουίλανς. 

ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΟΠΟΙΣ ΚΤΩΝΤΑΙ
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Στο 36% έχει φθάσει η αδήλωτη εργασία και σε 

ορισµένες περιοχές της χώρας το 44%, ενώ το 

42% των ανασφάλιστων εργαζοµένων είναι αλ-

λοδαποί χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα, όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία των ελέγχων για την 

καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και της 

«µαύρης» εργασίας, που πραγµατοποίησαν στη 

διάρκεια του προηγούµενου έτους, σε όλη τη 

χώρα, τα κλιµάκια των επιθεωρητών της Ειδι-

κής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α), 

του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ 

ΕΤΑΜ). Στο πόρισµα της Ε.ΥΠ.Ε.Α των ελεγκτών 

που έχει κοινοποιηθεί ήδη στην πολιτική ηγε-

σία του υπουργείου Εργασίας, κατά την περίοδο 

από 01/01 έως 31/12/12 ελέγχθηκαν συνολικά 

19.083 επιχειρήσεις από τις οποίες διαπιστώθη-

κε ότι 1.038 επιχειρήσεις αν και απασχολούσαν 

προσωπικό δεν τηρούσαν Μητρώο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

(αναπόγραφες - ποσοστό 5,4%) ούτε είχαν ενη-

µερώσει άλλες αρµόδιες Υπηρεσίες για το 

απασχολούµενο προσωπικό τους (Επιθεώρηση 

Εργασίας - ΟΑΕ∆). Στους επιτόπιους ελέγχους 

καταχωρήθηκαν 60.796 εργαζόµενοι από τους 

οποίους 22.006 (ποσοστό 36%) ήταν ανασφάλι-

στοι (9.345 αλλοδαποί - 12.661 ηµεδαποί). ∆ια-

πιστώθηκαν 9.191 παραβάσεις σε βάρος αντί-

στοιχου αριθµού επιχειρήσεων και συντάχθηκαν 

πρόστιµα 11.882.500 ευρώ. Σε πολλές από τις 

περιπτώσεις αυτές οι έλεγχοι έγιναν από µικτά 

κλιµάκια µε τη συµµετοχή ελεγκτών του Σώµα-

τος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, (Σ∆ΟΕ), 

επιθεωρητών του Σώµατος Επιθεωρητών Ερ-

γασίας (ΣΕΠΕ), του υπουργείου Ανάπτυξης και 

τη συνδροµή της Ελληνικής Αστυνοµίας. Από 

τους καταγεγραµµένους ανασφάλιστους από 

την Ε.ΥΠ.Ε.Α. σε ποσοστό 42% είναι αλλοδαποί 

που διαφεύγουν οποιασδήποτε επίσηµης κατα-

γραφής δικαιολογώντας τη δυσαναλογία µεταξύ 

αδειών εργασίας και αιτήσεων νοµιµοποίησης 

του µεγάλου αριθµού µεταναστών που εξακο-

λουθούν να διαµένουν και να εργάζονται παρά-

νοµα στη χώρα. Στον απολογισµό του προηγού-

µενου έτους του 2011 της ίδιας υπηρεσίας του 

ΙΚΑ το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας έφθανε 

το 30% και των ανασφάλιστων αλλοδαπών στο 

40%.   «Στην υψηλή φορολογία και στα υψηλά 

ποσοστά ασφαλίστρων» αποδίδει, µιλώντας στο 

ΑΜΠΕ, την συνεχή αύξηση της µαύρης εργασί-

ας ο Γενικός ∆ιευθυντής της Ε.ΥΠ.Ε.Α, Μάρκος 

Τούντας. Σύµφωνα µε τον κ. Τούντα, «η από-

κλιση µεταξύ συνολικού κόστους εργασίας και 

καθαρών αποδοχών αποτελεί βασικό παράγοντα 

για την αύξηση της παράνοµης εργασίας και της 

εισφοροδιαφυγής. Από την άλλη πλευρά, η πα-

ραβατικότητα ενισχύεται από την µακροχρόνια 

ανεργία και την ανεξέλεγκτη παράνοµη µετα-

νάστευση, που δηµιούργησαν µια νέα µεγάλη 

κατηγορία εργαζοµένων µε περιορισµένες απαι-

τήσεις που καταφεύγουν στην ανεπίσηµη αγορά 

εργασίας µε επαχθείς όρους έντονα στοιχεία 

εκµετάλλευσης το βασικότερο των οποίων είναι 

και η έλλειψη ασφάλισης». Όπως προκύπτει από 

τα αποτελέσµατα των ελέγχων της Ε.ΥΠ.Ε.Α, οι 

κλάδοι που απασχολούν το µεγαλύτερο ποσοστό 

ανασφάλιστου προσωπικού είναι οι τουριστικές 

εποχιακές επιχειρήσεις, ο κλάδος επισιτισµού 

και διασκέδασης,  οι υπηρεσίες καθαριότητας 

και security, φύλαξης παιδιών και ηλικιωµένων, 

εταιρίες υπεργολαβιών, εµπορικές επιχειρήσεις, 

βιοτεχνίες, ιδιωτικές σχολές - φροντιστήρια και 

οικοδοµή όπου η εισφοροδιαφυγή παράλληλα 

µε το συνεχή επιτόπιο έλεγχο απαιτεί και τη δη-

µιουργία κατάλληλου νοµικού πλαισίου.

Νέα έκρηξη της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας
∆ιαπιστώνουν οι έλεγχοι της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης 

Στην καταγραφή 1.047 αυθαιρέτων προχώρησε η Αποκεντρωµένη ∆ι-

οίκηση Πελοποννήσου- ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου στους 12 νοµούς 

της αρµοδιότητάς της, τα οποία µάλιστα, σύµφωνα µε την Αποκεντρω-

µένη ∆ιοίκηση, δεν µπορούν να τακτοποιηθούν, όπως προβλέπει ο νό-

µος 4014/11. Επίσης, έχει δηµιουργηθεί µία βάση δεδοµένων, µε την 

οποία οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος µπορούν 

να εντοπίσουν µε ευκολία τα αυθαίρετα πάνω στους χάρτες. Σύµφω-

να µε τα µέχρι τώρα στοιχεία, από το σύνολο των 1.047 αυθαιρέτων 

κτισµάτων, τα 473 καταγράφηκαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, τα 

315 στη ∆υτική Ελλάδα και τα 259 στην Περιφέρεια Ιονίου, ενώ 880 

από αυτά βρίσκονται σε αιγιαλούς και παραλίες και 167 µέσα σε δα-

σικές εκτάσεις. Πρώτος στη λίστα µε τα αυθαίρετα κτίσµατα βρίσκεται 

ο δήµος Ευρώτα Λακωνίας, µε 136 αυθαίρετα, από τα οποία τα 125 

είναι σε αιγιαλούς και τα 11 σε δάση. Ακολουθούν ο δήµος Κέρκυρας, 

µε 128 αυθαίρετα στον αιγιαλό και ένα σε δάσος, ο δήµος Λουτρακί-

ου- Αγίων Θεοδώρων, µε 54 αυθαίρετα σε δάση και 40 στον αιγιαλό, ο 

δήµος Κεφαλονιάς, µε 82 αυθαίρετα στον αιγιαλό και πέντε σε δάση, 

ο δήµος Πατρέων, µε 60 αυθαίρετα στον αιγιαλό και 18 σε δάση και ο 

δήµος Μεσολογγίου, µε 73 αυθαίρετα, που βρίσκονται όλα στον αιγι-

αλό. Σύµφωνα µε τον προϊστάµενο της διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου- ∆υτικής Ελλάδας και 

Ιονίου, Παναγιώτη Βαγιώτα, συνεχίζεται η καταγραφή των αυθαιρέτων, 

ενώ ήδη συγκεντρώνονται τα ΑΦΜ όσων έχουν προβεί σε ανεγέρσεις 

αυθαιρέτων κτισµάτων, ώστε να επιβαρυνθούν και µε τα έξοδα κα-

τεδάφισης, µέσω των αρµόδιων οικονοµικών υπηρεσιών. Επίσης, η 

διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου δηµιούργησε λογισµικό, σύµφωνα µε 

το οποίο κρίνεται η σοβαρότητα των δυσµενών επιπτώσεων από κάθε 

αυθαίρετο κτίσµα, έτσι ώστε να µπορεί εύκολα να καθορίζεται και η 

προτεραιότητα στις κατεδαφίσεις. Σοβαρότερες, σύµφωνα µε το νέο 

σύστηµα, θεωρούνται οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, όπως 

ανέγερση αυθαιρέτου σε προστατευόµενη περιοχή ή ρύπανση περι-

βάλλοντος, µε συντελεστή βαρύτητας 20%. 

Ακολουθούν οι επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον όπως επικιν-

δυνότητα κατασκευής, παρεµπόδιση πρόσβασης σε κοινόχρηστους 

χώρους και συσσώρευση αυθαιρέτων, µε συντελεστή βαρύτητας 10%. 

Σε µια τρίτη κατηγορία, µε συντελεστή βαρύτητας επίσης 10% είναι οι 

περιπτώσεις που επιφέρουν δυσµενείς επιπτώσεις στην οικονοµία και 

την ανάπτυξη µιας περιοχής, όπως η παρεµπόδιση δηµιουργίας έργων 

υποδοµής και αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.

ÊáôáãñáöÞ áõèáéñÝôùí óôç ÄõôéêÞ ÅëëÜäá 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ικανοποίηση για την ψήφιση του φορολογικού και τις 
αυξήσεις στη ∆ΕΗ- ΑΝΑΒΕΙ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΣΤΗ ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 9,2 ∆ΙΣ. 
ΕΥΡΩ
οι ρυθµίσεις που αποτελούσαν προϋπόθεση για τη στήριξη από τους δανειστές- 
ΠΕΡΑΣΕ ΜΕ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ- Υποχρεωτική η αυτόµατη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ  
«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΡΑΒΕ-ΞΗΛΩΝΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
ΦΟΡΟΥΣ- Αποσύρθηκε για τα σκάφη- Μόνιµος φόρος για Ι.Χ.- Παγώνουν τα 

 ∆ΙΑΨΕΥΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 17% ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΦΕΤΟΣ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ∆ΕΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 
Ι∆ΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ 9,2 ∆ΙΣ  ΟΥΡΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
∆ΑΝΕΙΩΝ- Μόνο στην ΕΘΝΙΚΗ έχουν κατατεθεί αιτήσεις από 17.194 πελάτες.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Ανοίγει ο δρόµος και για τη νέα δόση µετά την υπερψήφιση των 

προαπαιτούµενων- ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΑΣ- Όλες οι εκκρεµότητες πρέπει να τακτοποιηθούν έως τις 

ΤΣΙΠΡΑΣ-ΣΟΪΜΠΛΕ: ΜΙΑ ΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΣΦΟ∆ΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Κύµα σφοδρών αντιδράσεων από τους παραγωγικούς φορείς- 
ΟΡΓΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ-∆ΕΗ- Βαρύ πλήγµα από το ακριβό ρεύµα- Νέο χτύπηµα 

Μαξίµου- ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΑΠΟ ΣΕΒ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
456 ΕΚΑΤ. ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  
«ΘΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΟΠΟ ΟΙ ΤΙΤΑΝΙΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΛΑΟΥ» Β. ΣΟΪΜΠΛΕ ΠΡΟΣ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ: 
ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

ΕΞΠΡΕΣ: Από 25/2-25/4 οι προτάσεις για ένταξη σχεδίων στα 

προγράµµατα του ΕΣΠΑ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 900 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΖΗΤΕΙ Ο ΣΕΒ
Οικονοµικών: ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ, ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ- Με βάση τις 

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ- Προτείνει το 

∆ΥΣΒΑΣΤΑΚΤΕΣ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
∆ΕΗ- Μεσοσταθµική αύξηση 9% προβλέπει η πρώτη από τις 3 δόσεις 
αναπροσαρµογής.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΠΟΛΗΣ- Πού στρέφονται 
 Ο 

ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ∆ΕΝ ΕΦΕΡΕ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ- Επιπλέον έσοδα 36 
ΣΟΪΜΠΛΕ ΠΡΟΣ ΤΣΙΠΡΑ: ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 

ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ.
ΤΑ ΝΕΑ: Όλα τα κόµµατα καταδικάζουν τους τροµοκράτες παρά την έντονη 
αντιπαράθεση στη Βουλή- ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ- Τηλεφώνηµα στον 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ 
ΤΣΙΠΡΑ- ΣΟΪΜΠΛΕ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ  ΝΕΑ «ΚΑΡΦΙΑ» ΑΠΟ 
ΚΑΠΕΛΕΡΗ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι Αρχές φοβούνται κλιµάκωση της ένοπλης βίας- 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΓΙΑ ΝΕΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ
χθεσινή αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου- ΑΠΕΣΥΡΑΝ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ- «Ναι από Βρυξέλλες στη δόση 

«ΞΕΧΑΣΕ» ΝΑ ΠΕΙ ΣΤΟΝ 
ΣΟΪΜΠΛΕ ΓΙΑ ΤΗΝ… ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ.
ΕΘΝΟΣ: Οι τροµοκράτες είχαν και µπαζούκας, αλλά δεν το χρησιµοποίησαν- 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΡΟΥΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ Ν∆- Φόβοι στην ΕΛ.ΑΣ 
για ανασυγκρότηση του αντάρτικου πόλεων- Ξεσκονίζουν τους φακέλους 

ΣΤΗΡΙΞΤΕ 
ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  ΛΑΘΟΣ 
ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Από τα γκαζάκια και τις µολότοφ, στα Καλάσνικοφ- Ο 
«ΠΟΛΕΜΟΣ» ΤΩΝ 6 ΗΜΕΡΩΝ- Οι 9 σφαίρες στα γραφεία της Ν.∆. αλλάζουν την 

Τσίπρα- ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟ… ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ  
∆ΕΗ: ΩΣ 24% ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 37% ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Οι σφαίρες κατά των γραφείων της Ν.∆. 
και ο πολιτικός τζόγος- ΠΟΙΟΣ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ 
SIEMENS  ∆ΕΗ: ΑΠΟ 17-23% ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Άνοιξε νέος κύκλος ανωµαλίας- Γιατί µίλησαν τα 
καλάσνικοφ- 10 ΣΦΑΙΡΕΣ- ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ- «Τροµοκρατικό» χτύπηµα 

 ΤΟΥ 
ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΟΡΑΜΑ, ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΓΙΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑ.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο εκτροπής για να διαλυθεί η 
Ελλάδα- «ΤΡΕΛΕΣ» ΣΦΑΙΡΕΣ «ΓΑΤΟΥΛΗΣ» Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΟΪΜΠΛΕ- 

6 ΜΕΡΕΣ: Η κυβέρνηση απεφάνθη ότι τα κότερα δεν είναι είδος για φόρο 
πολυτελείας- ΣΚΑΦΑΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΦΑΙΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- 
Οι ριπές των «καλάσνικοφ» στα γραφεία της Ν∆ φούντωσαν τον πόλεµο 

εντυπώσεων συνεχίζεται…

ΕΣΤΙΑ: ΑΓΡΑΦΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- Οι δηλώσεις Τσίπρα δυσφηµούν 
την Ελλάδα.

Η ΑΥΓΗ: Ο Αλ. Τσίπρας προς τον Β. Σόιµπλε: ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟ- Σε 

Οικονοµικών στο Βερολίνο, σύµφωνα και µε τις δύο πλευρές.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Αχαλίνωτη η αγριότητα της κυβερνητικής πολιτικής- 
ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 25% ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ.
Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΪΟΥ 
τροµοκράτες- Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΥΡΟΒΟΛΗΘΕΙ.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Το νέο Συµβούλιο ∆ιοίκησης- ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟ ΑΠΘ 
Επίθεση στα γραφεία της Ν∆ µε σφαίρες- ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΙΚΑΚΙΑ ΣΤΑ ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΑ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: «… Λήγει τον Μάρτιο» σύµφωνα και µε την «Ε.Ω.» 
της Κυριακής!- «ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ» ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΣΑΜΑΡΑ ΑΠΟ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ… ΤΡΑΒΕΣΤΙ!
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΣΤΙΓΜΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 5 | 15 /01/2013

Έως και την τελευταία στιγµή, το υπουργείο Οικονοµικών 

έσβηνε, διόρθωνε και έπαιρνε πίσω διατάξεις και ολόκληρα 

άρθρα του πολυνοµοσχεδίου, αποδεικνύοντας για άλλη 

µια φορά την προχειρότητα µε την οποία αντιµετωπίζει 

νοµοσχέδια που φέρνουν πρόσθετες φορολογικές 

επιβαρύνσεις στους πολίτες. To υπουργείο λίγες ώρες 

πριν από την ψήφιση του πολυνοµοσχεδίου χθες το 

βράδυ µε 166 ψήφους υπέρ, 123 κατά και 1 «παρών», 

αποφάσισε να εξαιρέσει τα σκάφη αναψυχής από τον φόρο 

πολυτελούς διαβίωσης, ενώ απέσυρε το άρθρο 48 µε το 

οποίο επιβάλλονταν φόροι-φωτιά στις επιχειρήσεις και 

τους ελεύθερους επαγγελµατίες που ύστερα από έλεγχο 

εντοπίζονταν µε φορολογικές παραβάσεις, ξεκαθάρισε ότι 

απαλλάσσονται οι πλοιοκτήτες από την επιβολή έκτακτης 

εισφοράς που προβλέπεται για να ναυλοµεσιτικά γραφεία 

και απέσυρε σειρά άρθρων. 

Στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή του νοµοσχεδίου µε το 

οποίο ψηφίστηκαν εσπευσµένα 6 πράξεις νοµοθετικού 

περιεχοµένου, το ΠΑΣΟΚ βγήκε ξαφνικά στην Αντιπολίτευση, 

βάζοντας επισήµως θέµα λειτουργίας της κυβέρνησης. 

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόµµατος Π. 

Κουκουλόπουλος, υπογράµµισε ότι δεν είναι δυνατόν 

να νοµοθετεί n κυβέρνηση συνεχώς µε αυτόν τον τρόπο 

και υπέδειξε την ανάγκη να ενεργοποιηθεί το Υπουργικό 

Συµβούλιο που ουσιαστικά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. 

Είχε προηγηθεί παρέµβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Β. 

Βενιζέλου, ο οποίος αφού ξεκαθάρισε ότι θα ψηφίσει το 

επίµαχο νοµοσχέδιο, κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει 

άρθρα και ρυθµίσεις που δεν είναι αποτέλεσµα συµφωνίας 

των τριών κυβερνητικών εταίρων. Ο αναπληρωτής υπουργός 

Οικονοµικών Xρ. Σταικούρας ικανοποίησε το αίτηµα 

Βενιζέλου και απέσυρε σειρά άρθρων ανακοινώνοντας 

πάντως ότι θα επανακατατεθούν σε επόµενο νοµοσχέδιο. Με 

τις προσθήκες - διορθώσεις που έγιναν κυριολεκτικά στο 

παρά πέντε της ψήφισης του πολυνοµοσχεδίου: 

-Εξαιρούνται από τον φόρο πολυτελείας µε συντελεστή 

10% τα σκάφη αναψυχής. Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής 

υπουργός Οικονοµικών X. Σταϊκούρας, έκανε δεκτό σχετικό 

αίτηµα του υπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο προετοιµάζει 

την επιβολή ετήσιου τέλους παραµονής και πλόων ιδιωτικών 

πλοίων αναψυχής. To νέο τέλος θα ενσωµατώνει όλους τους 

φόρους και τα τέλη που επιβάλλονται στα σκάφη αναψυχής 

στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Σύµφωνα µε πληροφορίες, από 

την επιβολή του νέου ετήσιου τέλους θα εξαιρούνται: 

 Τα επαγγελµατικά πλοία 

 Τα µηχανοκίνητα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού µήκους 

έως 12 µέτρα. 

 Τα ιστιοφόρα ιδιωτικά µήκους έως 15 µέτρα. 

Προϋπόθεση για την εξαίρεση των παραπάνω σκαφών είναι 

να έχουν ελληνική σηµαία ή σηµαία από χώρα της E.E. 

- Αποσύρθηκε το άρθρο 48  που καθιέρωνε ένα νέο 

σύστηµα επιβολής πρόσθετων φόρων για τους παραβάτες 

της φορολογικής νοµοθεσίας. Οι διατάξεις του άρθρου 

αποσύρθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι προέκυπταν 

σοβαρά πρακτικά προβλήµατα στην εφαρµογή του νέου 

συστήµατος, το οποίο προέβλεπε εξοντωτικές πρόσθετες 

φοροεπιβαρύνσεις για χιλιάδες επιχειρήσεις και 

επαγγελµατίες, δυσανάλογες του ύψους των παραβάσεων, 

ενώ ταυτόχρονα στερούσε το δικαίωµα της δικαστικής 

προστασίας από τους ελεγχόµενους και χαρακτηριζόµενους 

ως «φοροπαραβάτες». ∆ιαπιστώθηκε λοιπόν ότι n εφαρµογή 

του νέου συστήµατος θα ήταν προβληµατική, καθώς 

υπήρχε σοβαρός κίνδυνος προσβολής του στα δικαστήρια 

ως «αντισυνταγµατικού». To ενδεχόµενο αυτό µάλιστα 

το επισήµανε, εµµέσως πλην σαφώς, και n επιστηµονική 

υπηρεσία της Βουλής στη σχετική έκθεση επί του 

πολυνοµοσχεδίου.

- ∆ιευκρινίζεται ότι από την έκτακτη εισφορά στα 

ποσά εισαγόµενου συναλλάγµατος που επιβάλλεται 

στα ναυλοµεσιτικά γραφεία εξαιρούνται ηµεδαπές και 

αλλοδαπές εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει γραφείο 

ή υποκατάστηµα και ασχολούνται µε τη διαχείριση ή 

εκµετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σηµαία ,καθώς 

και τις λοιπές εργασίες που προβλέπονται από την εγκριτική 

πράξη εγκατάστασής τους. 

-Καταργούνται το άρθρο 23 (Οργανισµός Βιοµηχανικής 

Ιδιοκτησίας), το άρθρο 42 (κατάργηση µεταβατικών εδρών 

πρωτοδικείων), το άρθρο 47 (ενσωµάτωση διατάξεων 

οδηγίας 2010/45) και το άρθρο 49 (πολεοδοµικό γραφείο 

EOT). 

-Παρατείνεται µέχρι 31 Μαΐου 2013 n προθεσµία για την 

ρύθµιση-τακτοποίηση αυθαιρέτων, n οποία έληγε στις 31 

Ιανουαρίου. 

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ 51 ΕΦΟΡΙΕΣ, ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΑΚΟΜΗ 20 ΜΕΧΡΙ 
ΤΙΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΚΕΡ∆ΟΣ |  Σελίδα 3 | 15 /01/2013

Ακόµη 20 εφορίες θα «πέσουν» θύµατα του φορολογικού 

Καλλικράτη µέχρι τις 18 Μαρτίου, µε αποτέλεσµα µετά την 

ηµεροµηνία αυτή ο συνολικός αριθµός των εφοριών σε όλη 

την Ελλάδα να µην υπερβαίνει τις 120 ∆ΟΥ σε επίπεδο χώρας 

εντός του 2013, έναντι των 290 ∆ΟΥ που λειτουργούσαν 

το 2011. Σηµειώνεται ότι χθες ολοκληρώθηκε n β' φάση 

του πολύµηνου σχεδίου του υπουργείου Οικονοµικών για 

την ενοποίηση των ∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών 

(∆ΟΥ), σύµφωνα µε το οποίο από 14/01/2013 αναστέλλεται 

παράλληλα ολοκληρώνονται σταδιακά οι διοικητικές 

ρυθµίσεις έτσι ώστε οι πολίτες να µην υποχρεώνονται 

πλέον να προσέρχονται στις εφορίες.  Έτσι, κατά τη Γ και 

τελευταία φάση του σχεδίου, θα ανασταλεί στις 18/03/2013 

και n λειτουργία 20 ∆ΟΥ που λειτουργούν στα νησιά. Με τον 

τρόπο αυτό θα εκπληρωθεί n µνηµονιακή υποχρέωση για 

λειτουργία 120 ∆ΟΥ σε επίπεδο χώρας εντός του 2013, έναντι 

των 290 ∆ΟΥ που λειτουργούσαν το 2011, αφού ήδη, κατά 
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την A' φάση του σχεδίου ενοποίησης (Οκτώβριος 2012) είχε 

ανασταλεί n λειτουργία 47 ∆ΟΥ. 

Η επιλογή των ∆ΟΥ που παραµένουν εν λειτουργία, τονίζει το 

υπουργείο Οικονοµικών, έγινε αυστηρά βασιζόµενη στα εξής 

κριτήρια: 

- Επιλέγονται οι πρώτες 120 ∆ΟΥ σε ύψος εσόδων στη χώρα. 

- Επιλέγονται οι πρωτεύουσες των νοµών της χώρας που 

δεν ανήκουν στις πρώτες 120 ∆ΟΥ, ώστε κάθε νοµός να έχει 

τουλάχιστον µία ∆ΟΥ. 

- Ενοποιούνται οι ∆ΟΥ στους νοµούς της Αττικής και 

Θεσσαλονίκης, ώστε να µην ξεπερνούν τον µέγιστο αριθµό, 

όπως καθορίζεται από τον αριθµό συναλλασσοµένων του 

εκάστοτε νοµού. 

- Συµπληρώνεται ο αριθµός των περισσευούµενων κενών 

θέσεων βάσει ύψους εσόδων, µέχρι το µέγιστο αριθµό 120 

∆ΟΥ της χώρας (µνηµονιακή υποχρέωση), εξαιρουµένων 

των ∆ΟΥ σε νοµούς της επαρχίας που ξεπερνούν το µέγιστο 

αριθµό, όπως καθορίζεται από τον αριθµό συναλλασσοµένων 

του εκάστοτε νοµού.

∆ΟΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ EUROWORKING GROUP ΓΙΑ 
ΤΗ ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 9,2 ∆ΙΣ.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 19 | 15 /01/2013

Από µέρα σε µέρα αναµένεται n απόφαση για την 

εκταµίευση της επόµενης υπο-δόσης προς την Ελλάδα, 

ύψους 9,2 δισ. ευρώ, ενώ αύριο (Τετάρτη) συνεδριάζει και 

το εκτελεστικό συµβούλιο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου για να εγκρίνει το δικό του µερίδιο, ύψους 3,3 

δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε πληροφορίες, n έγκριση της 

εκταµίευσης των 9,2 δισ. ευρώ δόθηκε ουσιαστικά στο 

χθεσινό Euroworking Group και αποµένει n τυπική απόφαση 

στο ερχόµενο Eurogroup στις 21 Ιανουαρίου. Από την πλευρά 

της, n επικεφαλής του Ταµείου, κυρία Κριστίν Λαγκάρντ, 

ανέφερε χθες πως n Ελλάδα θα επιδείξει καλύτερα του 

αναµενοµένου αποτελέσµατα, αν και σηµείωσε ότι θα πρέπει 

να προσπαθήσει περισσότερο στον τοµέα της είσπραξης των 

φόρων. Όπως τόνιζαν ευρωπαϊκές πηγές, χθες, το ελληνικό 

ζήτηµα θα συζητηθεί στο Eurogroup της ερχόµενης 

∆ευτέρας (21 Ιανουαρίου), αλλά n πολιτική απόφαση για 

τη δόση συνολικά έχει ήδη ληφθεί από τον ∆εκέµβριο και 

το πρώτο τµήµα της έχει ήδη καταβληθεί. Ως εκ τούτου, n 

µοναδική εκκρεµότητα είναι να διαπιστωθεί και επισήµως 

ότι n χώρα µας έχει υλοποιήσει τις προαπαιτούµενες 

δράσεις για το µέρος της δόσης που προβλέπεται να 

καταβληθεί τον Ιανουάριο. Η Κοµισιόν, πάντως, αναµένεται 

να κάνει σχετική θετική εισήγηση στα κράτη-µέλη, 

εντός των προσεχών ηµερών, «πιθανότατα µέσα στην 

εβδοµάδα», όπως υπογράµµισαν κύκλοι των Βρυξελλών. 

Ακολούθως, το διοικητικό συµβούλιο του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισµού Σταθερότητας θα συνεδριάσει για να εγκρίνει 

την εκταµίευση. Πρόβληµα δεν αναµένεται να υπάρξει, 

αφού, σύµφωνα µε πληροφορίες, n χθεσινή συνεδρίαση του 

Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων του Eurogroup (EWG) «πήγε 

καλά και σύντοµα θα έχουµε εκταµίευση». Προς αυτήν 

την κατεύθυνση συνηγορούν και οι χθεσινές δηλώσεις του 

Σάιµον Ο' Κόνορ, εκπροσώπου Τύπου του αντιπροέδρου 

της Κοµισιόν, Ολι Ρεν. Ερωτώµενος σχετικά κατά τη 

διάρκεια του χθεσινού τακτικού µπρίφινγκ της Επιτροπής, 

ο κ. Ο' Κόνορ χαιρέτισε την ψήφιση του φορολογικού 

νοµοσχεδίου, χαρακτηρίζοντάς την σηµαντικό βήµα για την 

απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος της χώρας µας 

και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Ο κ. Ο' Κόνορ 

υπενθύµισε ότι τα δύο βασικά προαπαιτούµενα για την 

υπο-δόση του Ιανουαρίου ήταν το φορολογικό και n αύξηση 

των τιµολογίων της ∆ΕΗ. «Επαφίεται τώρα στο διοικητικό 

κατέληξε ο κ. Ο' Κόνορ.

 Την εκτίµηση ότι το κλίµα στην Ευρώπη έναντι της Ελλάδος 

είναι πλέον καλύτερο και έχουµε αποφύγει τα χειρότερα 

εξέφρασε και n επίτροπος Μαρία ∆αµανάκη, ύστερα από τη 

χθεσινή συνάντησή της µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, 

Κάρολο Παπούλια. «Τώρα όµως είναι n ώρα της Ελλάδας. 

Οι ελληνικές πολιτικές δυνάµεις οφείλουν να εκπονήσουν 

και να θέσουν σε εφαρµογή την πρόταση για την ανάπτυξη 

της χώρας, για µια σοβαρή δηµόσια διοίκηση, για τη 

φορολογική αποτελεσµατικότητα, για το τραπεζικό σύστηµα. 

Αυτά δεν µπορούµε και δεν πρέπει να τα περιµένουµε από 

τους δανειστές µας», προσέθεσε n κυρία ∆αµανάκη. «Η 

χώρα θα επιδείξει καλύτερα αποτελέσµατα από αυτά που 

έχουν υπολογιστεί», δήλωσε από την πλευρά της n κυρία 

Λαγκάρντ. Έσπευσε, όµως, να επισηµάνει ότι «πρέπει να 

συνεχίσει να κάνει τεράστιες προσπάθειες στον τοµέα της 

είσπραξης εσόδων και φόρων», αναδεικνύοντας ότι το υπ' 

αριθµόν ένα πρόβληµα αυτήν τη στιγµή είναι n λειτουργία 

του φοροεισπρακτικού και φοροελεγκτικού µηχανισµού. 

Σε χθεσινή συνέντευξή της στο BBC, n επικεφαλής του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου δήλωσε επίσης ότι 

«αυτό που έχει δείξει n τεχνική ανάλυση και n ιστορία 

της διαχείρισης κρίσεων είναι ότι καλύτερα να το κάνεις 

δυνατά και σκληρά στην αρχή, προκειµένου να δρέψεις 

τα οφέλη της διαδικασίας. Η Ελλάδα», συµπλήρωσε, 

«έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες για να περικόψει τις 

δαπάνες, να µειώσει το έλλειµµα, να πετύχει ισοσκέλιση του 

πρωτογενούς προϋπολογισµού, αν όχι πλεονασµό του, και 

όλα αυτά είναι καλά νέα». Αύριο, Τετάρτη, είναι n σειρά του 

εκτελεστικού συµβουλίου του ∆ΝΤ να συνεδριάσει για να 

αποφασίσει εάν θα διαθέσει στην Ελλάδα το µερίδιο του από 

τις δόσεις του καλοκαιριού έως σήµερα. Συνολικά, το ποσό 

ανέρχεται στα 3,3 δισ. ευρώ και στο οικονοµικό επιτελείο 

εκτιµούν πως δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβληµα, δεδοµένου 

ότι έχουν ολοκληρωθεί οι προαπαιτούµενες δράσεις και 

το πρόγραµµα επαναγοράς των ελληνικών οµολόγων 

υλοποιήθηκε µε επιτυχία. 


