
Σήµερα Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου οι συρµοί του µετρό, του ηλεκτρικού και του τραµ θα 

παραµείνουν ακινητοποιηµένοι, καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας, λόγω της 24ωρης 

απεργίας που πραγµατοποιούν οι εργαζόµενοι στα µέσα σταθερής τροχιάς.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ÌÜèåôå ãëþóóåò, ìåôáíáóôåýóôå, áëëÜ 

ðñïåôïéìáóôåßôå êáé ãéá äñáìáôéêÞ áëëáãÞ ôùí 

êïéíùíéêþí óõóôçìÜôùí...

Ç ¢ãêåëá ÌÝñêåë, Þôáí áñêåôÜ óáöÞò ðñï 

çìåñþí, ìéëþíôáò óå óôåëÝ÷ç ôïõ êüììáôüò ôçò, 

õðïãñáììßæïíôáò üôé ç áíåñãßá èá åßíáé ôï ìåãÜëï 

æÞôçìá, ôáõôü÷ñïíá êáé óôü÷ïò ãéá ôá åðüìåíá 


ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, Ýùò üôïõ áðü ...åóùôåñéêÞ 

Óôçí êáôåýèõíóç áõôÞ, åßðå, åßíáé óçìáíôéêÞ ç 

ôùí êïéíùíéêþí óõóôçìÜôùí.

Ôçí ßäéá çìÝñá ï ÏÁÅÄ áíáêïßíùíå óôçí ÅëëÜäá 

ôá óôïé÷åßá ôçò áíåñãßáò ôá ïðïßá êáôáãñÜöïõí 

ìéá äéáñêÞ áíïäéêÞ ðïñåßá, êáèþò óôç äéÜñêåéá 

ôïõ Íïåìâñßïõ ÷Üèçêáí áêüìç 34.138 èÝóåéò 


Ìå ôéò ãõíáßêåò íá êáôÝ÷ïõí ôï óõíôñéðôéêü 

58,03% êáé ôïõò íÝïõò êÜôù ôùí 30, ôï 25,84%, 

ìå áðñïóäéüñéóôåò áíôéäñÜóåéò óôï êïíôéíü 

ìÝëëïí.

Óôçí áíôßðåñá “ü÷èç”, áõôÞ ôùí êõâåñíçôéêþí 

áðïäåéêíýåôáé üôé äåí ðñïóåããßæåôáé ìå 

ôçí áíáãêáßá áíôßëçøç. Ãéá ðáñÜäåéãìá: ç 

ìéêñïìåóáßá åðé÷åßñçóç, ï êýñéïò êïñìüò 

êÜèå ïéêïíïìßáò, êáôáññáêþíåôáé ìÝóá áðü 

ôéò áðïóðáóìáôéêÝò êáèçìåñéíÝò áðïöÜóåéò, 

äÞèåí áíôéìåôþðéóçò ôïõ äçìïóéïíïìéêïý 

ðñïâëÞìáôïò. ÐáñáâëÝðåôáé, äçëáäÞ, üôé ç 

ìéêñïìåóáßá åðé÷åßñçóç åßíáé áõôÞ ðïõ ìðïñåß 

íá áíôéìåôùðßóåé äñáóôéêÜ êáé Üìåóá ôçí áíåñãßá, 

óå êÜèå ðåñßðôùóç, êáèþò, ëüãù ðëÞèïõò 

åðé÷åéñÞóåùí, ìéá êáé ìüíï ðñüóëçøç íá ãßíåé óå 

Áíôéóôñüöùò, ìéá áðüëõóç, éóïäõíáìåß ìå äéÜëõóç 

ôçò êïéíùíéêÞò óõíï÷Þò.

∆ΥΣΟΙΩΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

«O δυσκολότερος χειµώνας  
για την Ελλάδα»!

Δυσοίωνες εκτιμήσεις για την ανάπτυ-

ξη και την ανεργία στην Ελλάδα διατύ-

πωσε το ινστιτούτο IfW, που θεωρείται 

ως ο εγκυρότερος φορέας μακροοι-

κονομικών εκτιμήσεων της Γερμανίας, 

ενώ η Wall Street Journal σε πρωτοσέ-

λιδο δημοσίευμά της κάνει λόγο για τον 

«δυσκολότερο χειμώνα για την Ελλάδα 

από τότε που ξεκίνησε η κρίση». Σύμ-

φωνα με το IfW, το ΑΕΠ της Ελλάδας 

θα συρρικνωθεί φέτος κατά 6%, κατά 

4% το 2013 και κατά 1% το 2014, εκτί-

μηση πολύ πιο απαισιόδοξη σε σχέση 

με αυτή της Κομισιόν, που ευελπιστεί 

ότι η χώρα θα εξέλθει από την πολυετή 

ύφεση το 2014, με ρυθμούς ανάπτυξης 

0,6%. Ακόμα πιο μαύρες είναι οι προ-

βλέψεις για την ανεργία που εκτιμάται 

ότι θα εκτοξευθεί στο 31% το 2014, 

από 29,3% το 2013 και 24,5% το 2012.

Η έκθεση για το πρόγραμμα προσαρ-

μογής στην Ελλάδα που δημοσίευσε 

η Επιτροπή προβλέπει ανεργία 23,6% 

φέτος, 24% το 2012 και 22,2% το 

2014.

Στο μεταξύ η  Wall Street Journal εκτι-

μά πως οι Έλληνες ετοιμάζονται για 

έναν βαρύ Χειμώνα: «Η κυβέρνηση 

ελπίζει ότι η εκταμίευση της δόσης 

των 34,4 δισ. ευρώ θα δώσει ένεση 

αισιοδοξίας στη χώρα. Όμως, ο κό-

σμος ετοιμάζεται για το τσουνάμι των 

νέων μέτρων λιτότητας τον Ιανουάριο: 

Οι νέες περικοπές μισθών και συντά-

ξεων θα οδηγήσουν σε περαιτέρω 

συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 4,5% το 

2013, πολλοί οικονομολόγοι όμως υπο-

στηρίζουν ότι η ύφεση θα είναι πολύ 

βαθύτερη. Η όξυνση των οικονομικών 

δυσκολιών των νοικοκυριών διαβρώνει 

τον κοινωνικό ιστό και δοκιμάζει την 

πολιτική σταθερότητα».

«Η ικανότητα της 
κοινωνίας να δεχθεί 
ακόµα ένα πλήγµα 
αυτόν τον χειµώνα 
είναι ο κρίσιµος 
παράγοντας για το 
εάν η κυβέρνηση 
θα κατορθώσει να 
εφαρµόσει το νέο 
Μνηµόνιο και εάν η 
Ευρώπη καταφέρει 
να θέσει υπό έλεγχο 
την κρίση χρέους» 
γράφει ο ξένος 
Τύπος. 

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
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«∆ηµιουργία της Βιοµηχανίας των 

Οργανικών Ηλεκτρονικών στην Ελλάδα»
ΑΘΗΝΑ

Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης

Η έκθεση “∆οµηµένες Ιδέες: Μια ζωή µάθησης, διδα-

σκαλίας και δράσης” παρουσιάζεται ήδη και µέχρι τις 

13 Ιανουαρίου στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα και 

στην Λευκωσία, στην Πύλη Αµµοχώστου από τις 28 

Φεβρουαρίου 2013. Οι “∆οµηµένες Ιδέες” συνδιοργα-

νώνονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 

και το Μουσείο Μπενάκη µε την ευγενή στήριξη του 

Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, του 

∆ήµου Λευκωσίας, του Τµήµατος Αρχιτεκτονικής του 

Πανεπιστηµίου Κύπρου, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 

Κύπρου και της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Pratt 

Institute.

Η δουλειά που παρουσιάζεται σ’ αυτή την έκθεση, 

που αποτελείται κυρίως από δοµηµένα έργα, υιοθετεί 

τη θέση ότι η αρχιτεκτονική σχεδιάζεται από και είναι 

αποτέλεσµα ιδεών που αναπτύσσονται µέσα από 

θεωρητικές έρευνες, εξέταση και ελευθερία σκέψης, 

και ότι µία πράξη αρχιτεκτονικής επιτυγχάνει πλήρως 

τη δυνατότητά της όταν γίνεται πραγµατικότητα. Η 

έκθεση προσπαθεί να αποδείξει πως και σε ποιο 

βαθµό η διαδικασία σχεδιασµού που οδηγεί στα κα-

τασκευασµένα και προτεινόµενα έργα εµπλουτίστηκε 

από την πραγµατικότητα των τεσσάρων υποκειµενικά 

επιλεγµένων και συχνά συνυφασµένων θεµάτων: Art 

/ Τέχνη, Precedent / Προηγούµενο, Ground / Τοπίο, 

Symbolism / Συµβολισµός.

Ο επισκέπτης καλείται να αξιολογήσει πόσο καλά 

ο αρχιτέκτονας έχει πετύχει να αναδείξει ένα ή 

περισσότερα από τα επιλεγµένα θέµατα µέσα από 

την αρχιτεκτονική του. Επίσης, καλείται, βλέποντας 

την εργασία των φοιτητών που εκπροσωπούνται στην 

έκθεση, να αναρωτηθεί σε ποιο βαθµό επιτεύχθηκε 

η µεταφορά της γνώσης µεταξύ διδάσκοντος και 

διδασκοµένων.

Εν κατακλείδι, ένα από τα µηνύµατα που η έκθεση 

στοχεύει να στείλει είναι η δυνατότητα να υλοποιη-

θούν ιδέες ανεξάρτητα από φήµη ή τους διαθέσιµους 

πόρους και προϋπολογισµούς. Με άλλα λόγια, ένα 

µήνυµα αισιοδοξίας σε µια δύσκολη στιγµή για το 

επάγγελµα της αρχιτεκτονικής.

  Η µνήµη της Θεσσαλονίκης και γειτονικών πό-

λεων, όπως η Κωνσταντινούπολη, ή το Βελιγράδι, 

η διερεύνηση της προσωπικής σκιαγράφησης 

ενός τόπου µέσω µαρτυριών, επικαλύψεων, 

ιζηµάτων και αποκαλύψεων, η ίδια η πόλη ως 

µνηµονικός τόπος ή ψυχογραφικό τοπίο, είναι οι 

βασικοί άξονες της έκθεσης «Τόποι της µνήµης-

Πεδία οραµάτων» του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης 

Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης που θα πραγµατοποιηθεί στην Αποθήκη Β1, 

στο λιµάνι, από τις 21 ∆εκεµβρίου 2012 έως τις 24 

Φεβρουαρίου του 2013

Μέσα από 16 έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, φω-

τογραφίες, βίντεο και εγκαταστάσεις, παλαιότερες 

παραγωγές του ΚΣΤΘ και νέα έργα που παρουσι-

άζονται για πρώτη φορά, αναδεικνύεται η βιωµένη 

µνήµη της πόλης, η φαντασίωση του πρότερου 

βίου της και η προβολή µελλοντικών προσδοκι-

ών, αναδεικνύοντας διαφορετικές περιοχές από 

εκείνες που συνήθως εξυµνούνται στις επίσηµες 

τελετές µνήµης επετειακού χαρακτήρα. 

Η έκθεση είναι µέρος του κεντρικού προγράµ-

µατος του «Φεστιβάλ Αοράτων Πόλεων. Μια 

κοσµογραφία», που συνδιοργανώνουν το Κρατικό 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Μακεδονικό 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ενώ θα πλαισιωθεί 

από πρόγραµµα παράλληλων δράσεων, εκπαιδευ-

τικά προγράµµατα και ξεναγήσεις για το κοινό.

Οι δοµηµένες ιδέες του Θεοχάρη ∆αυίδ 

 «Τόποι της µνήµης – Πεδία οραµάτων»

ΑΘΗΝΑ

Ο Οργανισµός Κτηµατολογίου & 

Χαρτογραφήσεων Ελλάδας  διοργα-

νώνει σήµερα ειδική εκδήλωση για 

την  παρουσίαση των πρώτων εθνικών 

διαδικτυακών υπηρεσιών,  σε εφαρµογή 

της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) και του 

Ν. 3882/2010. Από τις 12.00 το µεσηµέρι 

µέχρι τις 8.00 µ.µ., ο ΟΚΧΕ θ ανοίξει τις 

πόρτες του στους ενδιαφερόµενους για 

να κάνουν χρήση των νέων διαδικτυακών 

υπηρεσιών µέσω ηλεκτρονικών εφαρ-

µογών και υποδοµών που θα διατίθενται 

ειδικά για αυτό το σκοπό.  Η εκδήλωση 

θα πραγµατοποιηθεί  στα γραφεία του 

ΟΚΧΕ στην οδό Τιµολέοντος Βάσσου 

11-13, Αθήνα, στον 4ο όροφο. Είσοδος 

ελεύθερη.

∆ιάκριση της ΕΥ∆ΑΠ 
Το µεγάλο βραβείο Grand Water 

Stewardship Award στο διαγωνισµό 

Environmental Awards 2013 απονεµή-

θηκε στην ΕΥ∆ΑΠ για τη συµβολή της 

στην προστασία του νερού.  Επιπλέον, η 

Εταιρεία διακρίθηκε στις εξής κατηγορί-

ες: Water Stewardship-Water Efficiency, 

Water Stewardship-Wastewater 

Treatment, Energy-Biomass.
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Το Μετρό ανέδειξε  
νέους αρχαιολογικούς χώρους

«∆εν καταργείται το νυχτερινό  
τιµολόγιο ∆ΕΗ»

Τρεις ειδικά διαµορφωµένοι αρχαιολογικοί χώροι που έφερε στο φως η 
κατασκευή του Μετρό παραδόθηκαν σήµερα στο κοινό. Πρόκειται για τους 
εξής χώρους:
-Τµήµα της αρχαίας Ιεράς Οδού που πλαισιώνεται από αναληµµατικούς της 
τοίχους καθώς και από παρόδιο νεκροταφείο

-Τρία βάθρα θεµελίωσης γέφυρας 
του Κηφισού ποταµού
- Αρχαία Ιερά Οδός – Σταθµός Αι-
γάλεω
-Την αρχαιότερη γέφυρα της Ελλά-
δος – Σταθµός Ελαιώνας.
-Τµήµα της αρχαίας Ιεράς Οδού 
µε τον αναληµµατικό της τοίχο, το 
οποίο χρονολογείται από τα γεω-
µετρικά χρόνια έως τα ύστερο-ρω-
µαϊκά έτη
-Αρχαία Ιερά Οδός - Φρέαρ Προ-
φήτη ∆ανιήλ.

Οι χώροι διαµορφώθηκαν από την Αττικό Μετρό και έτσι στη σκιά της 
Ακρόπολης και σε απόσταση µόλις 3 χλµ από το κέντρο της Αθήνας.
Έλληνες και ξένοι επισκέπτες µπορούν να βιώσουν την ιστορία της αρχαί-
ας πόλης µέσω της ανάδειξης των ευρηµάτων που ήρθαν στο φως χάρις 
στην κατασκευή του Μετρό. Το πρόγραµµα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ για την 
ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων θα συνεχισθεί και σε άλλες περιοχές του 
Λεκανοπεδίου καθώς και στο Μετρό Θεσσαλονίκης.

«Το νυχτερινό τιµολόγιο είναι µια πρακτική που εφαρµόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες. Είναι κάτι που λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών, των εταιρειών και 
έχει να κάνει µε την εξοικονόµησης χρήσης ενέργειας, διότι έχει και περιβαλλοντικό 
όφελος», είπε ο σύµβουλος Επικοινωνίας της ∆ΕΗ, Γ. Παπάζογλου, ο οποίος διέψευσε 
ότι υπάρχει σκέψη για κατάργησή του.
Ο κ. Παπάζογλου, µιλώντας στον Βήµα fm, αναφέρθηκε και στις αυξήσεις που ζητά η 
∆ΕΗ λέγοντας πως "υπάρχει µια υποχρέωση, η οποία προκύπτει τόσο από το Μνηµό-
νιο όσο και από κοινοτική νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οποία, το κόστος των τιµολογί-
ων πρέπει να αντανακλά το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».
«Έχει να κάνει και µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, µε την οποία από το 2010 η χώρα 
µας έπρεπε να έχει συµµορφωθεί και δεν το έχει κάνει" πρόσθεσε.

Μέσω της ∆ΕΗ θα συνεχίζει το κράτος να εισπράττει το Ειδικό Τέλος 
Ακινήτων, καθώς ο Άρειος Πάγος έκανε τη δέκτη την αίτηση αναστολής 
που κατέθεσε ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας κατά της 
απόφασης του Πρωτοδικείου, σύµφωνα µε την οποία η είσπραξη του 
τέλους µέσω των λογαριασµών ν της ∆ΕΗ είναι παράνοµη και αντισυ-
νταγµατική.Η απόφαση του Αρείου Πάγου ισχύει τουλάχιστον µέχρι το 
Μάρτιο του 2013 οπότε και έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί η αίτηση 
αναίρεσης που έχει καταθέσει το υπουργείο κατά της απόφασης του 
Πρωτοδικείου.
Υπενθυµίζεται ότι, το υπουργείο Οικονοµικών προσέφυγε αµέσως κατά 
της απόφασης αυτής στον Άρειο Πάγο και το πρώτο ένδικο µέσο που 
άσκησε κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου ήταν η κατάθεση αίτησης 
αναστολής στον Άρειο Πάγο.
Ένα από τα βασικά επιχειρήµατα που επικαλέστηκε η πλευρά του 

υπουργείου κατά τη εξέταση του αιτήµατος προσωρινής διαταγής ήταν 
ότι έχουν ήδη τυπωθεί από τη ∆ΕΗ τρία εκατοµµύρια λογαριασµοί που 
περιλαµβάνουν το τέλος ακινήτων και ότι η αποσύνδεση του «χαρα-
τσιού» από τα τιµολόγια της ∆ΕΗ θα δηµιουργούσε σοβαρά προβλήµατα 
στον προϋπολογισµό. 
Το υπουργείο µε την αίτηση αναστολής ζητά να «παγώσει» η ισχύς της 
απόφασης του Πρωτοδικείου, µέχρι να εκδικασθεί η αίτηση αναίρεσης 
που έχει καταθέσει κατά της εν λόγω δικαστικής απόφασης. Η ηµερο-
µηνία εκδίκασης της αίτησης αναίρεσης δεν έχει ακόµη  προσδιοριστεί. 
Στην αίτηση αναστολής το ∆ηµόσιο υποστηρίζει ότι αν εφαρµοστεί η 
απόφαση του Πρωτοδικείου θα χάσει πάνω από 1.000.000.000 ευρώ, θα 
έχει ελλειµµατικό προϋπολογισµό και δεν θα είναι σε θέση εκπληρώσει 
τους δηµοσίου συµφέροντος σκοπούς του ελληνικού κράτους.
Μάλιστα, στην αίτησή του το ∆ηµόσιο σηµειώνει ότι είναι σχεδόν αδύνατον 

να βρεθούν ισοδύναµα µέτρα που θα αποφέρουν στα κρατικά ταµεία ένα 
τρισεκατοµµύριο ευρώ, ποσό που είχε υπολογίσει ότι θα εισπράξει από 
το «χαράτσι στα ακίνητα που εισπράττει µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ. 

Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΕΚΑΝΕ ∆ΕΚΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

Μέσω της ∆ΕΗ θα εισπράττεται το Ειδικό Τέλος Ακινήτων

«Το ∆ηµόσιο υποστήριξε ότι αν εφαρµοστεί η απόφαση του Πρω-

τοδικείου θα χάσει πάνω από 1.000.000.000 ευρώ και δεν θα εί-

ναι σε θέση εκπληρώσει τους δηµοσίου συµφέροντος σκοπούς 

του ελληνικού κράτους».

ÓõíÜíôçóç- åíçìÝñùóç
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, θα πραγµατοποιήσει 
συνάντηση σήµερα, Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου, στη 1:00 µ.µ., µετά από 
αίτηµά τους, µε τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργίου, και τις δι-
οικήσεις της ∆ΕΗ και του ΤΑΙΠΕ∆ προκειµένου να ενηµερωθεί για την 
πορεία απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας.



N E W S L E T T E R

∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

4

Οι κατοικές The Grove, οι οποίες θα κτιστούν στο χώρο όπου ένα παλιό ξενοδοχείο στο 

Grand Bay του Μαϊάµι, λίγα λεπτά από σταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης, 

έχει ως στόχο να επαναπροσδιορίσει την πολυτέλεια και να δώσει νέα πνοή στην περίφηµη 

Coconut Grove για τις επόµενες δεκαετίες.

Πρόκειται για δηµιουργία της εταιρείας Terra Group, µιας κορυφαίας εταιρείας ακινήτων 

στο Μαϊάµι, και η κατασκευή ξεκίνησε πρόσφατα µε σκοπό να ολοκηρωθεί στο τέλος του 

2014. 

“Το Grove, µε εντυπωσιακή αισθητική και απαράµιλλη εξυπηρέτηση, ανεβάζει τον πήχη σε 

Ολυµπιακά ύψη στην περιοχή” δήλωσε ο Pedro Martin, Πρόεδρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

και Ιδρυτής του Οµίλου Terra.

Συνολικά προβλέπεται η κατασκευή 96 κατοικιών, µε πανοραµική θέα, από τους όρµους, 

τις µαρίνες µε τα ιστιοφόρα, έως και την πόλη, δηλαδή από κάθε πλευρά τους, στους δυο 

20όροφους πύργους που θα κτιστούν στο Grand Bay. 

Ιδιαίτερα έντονα θα είναι τα αυτόχθονα στοιχεία στην κατασκευή, συνεχίζοντας σε ένα 

εξελικτικό πεδίο την τοπική αρχιτεκτονική παράδοση. Είτε στη σκιερή πρόσοψη, είτε µε 

συστροφή στο εσωτερικό των κτιρίων, οι κάτοικοι του Grove, θα βιώνουν πλήρως και θα 

απολαµβάνουν τη ζωή µέσα στην ύπαιθρο. Οι κήποι και η αρχιτεκτονική θα ενσωµατώνεται 

οµαλά στα επίπεδα άνεσης, µεγιστοποιώντας την εσωτερική εξωτερική εµπειρία ζωής στο 

µοναδικό για τις συνθήκες των ΗΠΑ, κλίµα της Νότιας Φλόριντα. Ταυτόχρονα, οι κήποι που 

θα περιβάλουν τις κατασκευές, θα 

προσφέρουν ένα γαλήνιο, καταπράσινο 

σκηνικό, τόσο στο εσωτερικό των 

διαµερισµάτων, όσο και στα τεράστια 

µπαλκόνια. Όσο για την εσωτερική 

διαρρύθµιση θα ρέπει προς προς 

τον µινιµαλισµό και την πολυτέλεια. 

Με µια ανοιχτή ροή µεταξύ 

εσωτερικού και εξωτερικού χώρου 

(βεράντας) επιδιώκεται µια διαβίωση 

αναµφισβήτητα διαφορετικής από 

κάθε άλλο κτίριο στο Μαϊάµι.

Πρόκειται για µια µια κάθετη ως προς τον άξονα 

ανεµογεννήτρια, ένα φωτιστικό 3D που αξιοποιεί 

τις ιδιότητες της αεροδυναµικής, δηµιουργία της 

αρχιτέκτονος ∆ρ Margot Krasojevic, µε θητεία 

στο γραφείο της διάσηµης Zaha Hadid, σήµερα 

µε δικά της γραφεία στο Λονδίνο, στις ΗΠΑ και 

στην Κίνα, παράλληλα λέκτορα σε αµερικανικά 

Πανεπιστήµια.

Η κατασκευή είναι εµπνευσµένη από τη γεννήτρια 

της γαλλικής εταιρείας Ropatec, η οποία αξιοποιεί 

και την πλέον ανεπαίσθητη πνοή αέρα. Στην 

πράξη πρόκειται για ένα λευκό ελαφρύ κεραµικό, 

το οποίο χάρη σε ένα ρότορα, µετατρέπει την 

κίνηση σε ενέργεια και τελικά σε φως. Το φως 

Turbine Air, όπως ονοµάζεται, αποτελείται από τα 

εξής κύρια στοιχεία:

έναν άξονα, στην περίπτωση 

αυτή, το εξωτερικό περίβληµα 

συνδέεται µε τον άξονα µέσω 

ενός βραχίονα ρότορα.

παραγωγή της ηλεκτρικής 

ενέργειας, όταν το σώµα 

περιστρέφεται, στην 

συγκεκριµένη περίπτωση 

πρόκειται για ένα δυναµό και 

ένα πυκνωτή, ο οποίος µετατρέπει την αιολική 

ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια και αποθηκεύει 

αυτό στο LED το φως.

Το φωτιστικό ζυγίζει µόλις 145g και µπορεί, 

επίσης, να κατασκευαστεί από πολυµερές 

πλαστικό, ενώ η φωτιστική του ικανότητα είναι 

όσο ένα LED 1.5V.

ΑΕΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ



∆ηµοπρατήθηκε την Τετάρτη, µε ανοικτό διαγωνισµό, το έργο για την 
ολοκλήρωση της παράκαµψης Άρτας-Φιλιππιάδας της Ιόνιας Οδού 
αξίας 10,1 εκατοµµυρίων ευρώ.
Με το έργο θα ολοκληρωθεί το τµήµα της Ιόνιας οδού, που αφορά 
στην παράκαµψη της πόλης της Άρτας, από τον κόµβο Σελλάδων 
µέχρι τον κόµβο Καµπής, µήκους περίπου 10 χιλιοµέτρων και δηµι-
ουργείται ανισόπεδος κόµβος στην συµβολή της Ιόνιας οδού µε την 
εθνική οδό Άρτας- Τρικάλων. Προσφορά κατέθεσαν εννέα εργοληπτι-
κές επιχειρήσεις και προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρία 
Ηλιοχώρα ΑΕ. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα 10.100.000 
ευρώ και η συνολική προθεσµία εκτέλεσης είναι πέντε µήνες από την 
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Υπενθυµίζεται ότι η προηγούµενη 
εργολαβία είχε διαλυθεί το καλοκαίρι του 2011.

ÄçìïðñÜôçóç ïäéêïý Ýñãïõ 

∆ηµοσιεύτηκε χθες από το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι-
ουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆) η προκήρυξη του διαγωνισµού 
για την πώληση έξι ακινήτων του δηµοσίου στο εξωτερικό. Η 19η 
Μαρτίου ορίστηκε ως τελική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 
στο Ταµείο. Καταληκτική ηµεροµηνία για την υπογραφή της σύµ-
βασης και καταβολή του οικονοµικού ανταλλάγµατος ορίστηκε η 
11η Μαΐου 2013.
Τα ακίνητα του ∆ηµοσίου που διατίθενται προς πώληση είναι:
- Λονδίνο: 2 Holland Park, W11 3TG
- Λευκωσία: Οδός Αγίου Προκοπίου, Έγκωµη
- Βρυξέλλες: Oδός Montoyer 25, Περιοχή Leopold
- Βελιγράδι: Οδός Kralja Milutina 6
- Λουµπλιάνα: Οδός Veselova 17
- Tασκένδη: Οδός Do'rmon Yo'li (πρώην Zulaiho) 3 - 4 

Πώληση ακινήτων του δηµοσίου
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Κι όµως τα τζάκια φαίνεται ότι συµβάλλουν 

σηµαντικά στην ρύπανση. Επιστήµονες και 

οικολογικές οργανώσεις, άλλα και σε ανε-

πίσηµο επίπεδο, στελέχη του υπουργείου 

Περιβάλλοντος συµφωνούν ότι η εξ ανά-

γκης "µόδα" των τζακιών, των ξυλόσοµπων 

και των ξυλολέβητων οδηγεί σε αύξηση της 

ήδη υψηλής ατµοσφαιρικής ρύπανσης και 

ειδικά των πολύ επικίνδυνων αιωρούµε-

νων σωµατιδίων. Η εφηµερίδα «Ηµερησία» 

δηµοσίευσε ότι σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 

πρόγραµµα Carbosol άλλα και πρόσφατη 

µελέτη του ΕΜΠ, υπολογίζεται ότι η καύση 

ξύλου ευθύνεται για το 50-70% της χειµω-

νιάτικης ρύπανσης µε µικροσωµατίδια τα 

οποία, σύµφωνα µε την Greenpeace, ευ-

θύνονται µε την σειρά τους για τον θάνατο 

1.300 ελλήνων το χρόνο και για την δηµι-

ουργία χρόνιων προβληµάτων υγείας σε 

άλλους 7.000 πολίτες/έτος. Με βάση στοι-

χεία της Ε.Ε., τα αιωρούµενα σωµατίδια 

κοστίζουν τουλάχιστον 300.000 ανθρώπινες 

ζωές τον χρόνο στην Ευρώπη των 15 µόνο.

Για την Ελλάδα καταγράφεται και µια τερά-

στια ζηµιά στην οικονοµία της χώρας που 

υπολογίζεται από την Greenpeace, µε βάση 

την µεθοδολογία του Παγκοσµίου Οργανι-

σµού Υγείας, στο εξωφρενικό ποσό του 1,5 

δισ. ευρώ από τις βραχυχρόνιες επιπτώσεις 

υγείας κι άλλα 6,1 δισ. ευρώ από τις µακρο-

χρόνιες! 

Για όλα αυτά ευθύνονται τα αιωρούµενα 

σωµατίδια που παράγονται από την χρή-

ση ορυκτών καυσίµων και τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες και τώρα επιβαρύνονται 

και από την κακής ποιότητας θέρµανση µε 

στέρεη βιοµάζα. Η κρίση οδήγησε στην αύ-

ξηση της καύσης ξύλου, ως πιο φτηνής λύ-

σης από το πετρέλαιο θέρµανσης άλλα στην 

Ελλάδα για ακόµη µια φορά, τα πράγµατα 

αλλάζουν χωρίς σχέδιο και έλεγχο, προκα-

λώντας νέα προβλήµατα που προστίθενται 

σε αυτά που επί δεκαετίες η Πολιτεία απέ-

φυγε ή δεν µπόρεσε να λύσει. 

Οι έλληνες ανακάλυψαν και πάλι τα τζά-

κια που δηµιουργήθηκαν... διακοσµητικά 

χωρίς να είναι λειτουργικά και τους ξυ-

λολέβητες που εγκαθίστανται χωρίς να 

πληρούν τις σύγχρονες και απαιτητικές 

από την Ε.Ε. προδιαγραφές. Στην Ελλάδα, 

η περσινή, έπειτα από είκοσι χρόνια άρση 

της απαγόρευσης καύσης στερεής βιοµά-

ζας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, άφησε ένα 

παραθυράκι για την χρήση λεβητών πέλετ 

κλάσης 3 που θεωρούνται ξεπερασµένοι 

για την υπόλοιπη Ε.Ε. που χρησιµοποιεί 

κλάση 5 και έχει πάνω από 90% απόδοση, 

πράγµα που σηµαίνει ότι ελαχιστοποιεί την 

εκποµπή ρύπων. 

Τα κλασικά τζάκια εκλύουν 19.3 µg αιω-

ρούµενων σωµατιδίων ανά κιλό καύσιµης 

ύλης, οι παλαιοί λέβητες ξύλου 17.1 µg, 

οι νέες ξυλόσοµπες 12.2 µg, τα ενεργεια-

κά τζάκια 5.1 µg και οι σύγχρονοι λέβητες 

πέλετ 0.6 µg, µε τις τιµές να διαφέρουν 

όταν η καύσιµη ύλη είναι βαµµένο ξύλο ή 

µοριοσανίδες. Σε έρευνες που έγιναν τε-

λευταία φαίνεται πως αν σε κάθε 500.000 

τόνους πετρελαίου θέρµανσης καίγονται 

επιπρόσθετα 50.000 τόνοι καυσόξυλων η 

ρύπανση της ατµόσφαιρας σε αιωρούµενα 

µικροσωµατίδια διπλασιάζεται. 

Με άλλα λόγια, τα παραδοσιακά τζάκια µε 

καυσόξυλα και οι ξυλόσοµπες εκλύουν 

σε γενικές γραµµές 30 φορές περισσότε-

ρα αιωρούµενα µικροσωµατίδια στο κιλό 

καύσιµης ύλης από ένα σύγχρονο και καλά 

συντηρηµένο καυστήρα. 

Η διαφορά έγκειται στο ότι το ξύλο δεν επι-

βαρύνει µε διοξείδιο του άνθρακα ενώ τα 

µικροσωµατίδια του πετρελαίου είναι πιο 

τοξικά. Για επίλυση κι αυτού του προβλή-

µατος προτείνονται τα ενεργειακά τζάκια ή 

οι σύγχρονοι λέβητες πέλετ που εκπέµπουν 

εξαιρετικά χαµηλά µικροσωµατίδια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η καύση ξύλων για θέρµανση  
συµβάλλει σηµαντικά στην ρύπανση
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Γ. Στουρνάρας: “Ακόµη δεν έχει κριθεί εάν η 

ελληνική οικονοµία θα τα καταφέρει ή όχι”- ΡΑΛΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΟΜΟΛΟ-

ΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ- “∆εν αναµένεται χαλάρωση δηµο-

-

∆ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 

ΤΟ 2013 ΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ-

FITCH: ∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 43 

∆ΙΣ. ΤΟ 2013 ΕΤΕπ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 590 ΕΚΑΤ. ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Εµπόριο: ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ 18% Ο ΤΖΙΡΟΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: 

 ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

 ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΕΗ ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ- 

-

τας- ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΞΑΝΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΨΗΦΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ FITCH -

ουµε σ’ αυτήν”- ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η COCA-COLA COMPANY 

 «ΠΕΝΑΛΤΙ» ΦΟΡΟΥ 22% ΣΕ ΟΣΟΥΣ ∆ΕΝ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΙ∆Ι-

ΚΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: -

 ΕΝΑΣ ΠΡΟΕΟΡΤΙΟΣ ΜΠΟΝΑΜΑΣ

ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑ-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΕΞΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ, 

ΘΑ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΑΛΛΑ… ΠΑΓΩΜΕ-

ΝΑ ΤΑ ΕΦΕΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

ΕΞΠΡΕΣ: -

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΣ ΟΙ ΕΙΣΦΟ-

ΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ- ∆υνατότητα 

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΤΟΥ ΦΑΠ 2010 ΣΕ ΙΣΧΥ ΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ 2013 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕ 500 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΕΤΕπ-

µε ανακυκλούµενη πίστωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙ-

ΞΕΙΣ ΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟ 25% ΤΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Η ∆ΕΗ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΜΗΝΥΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟ-

ΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α- Αποδέχεται και πάλι τα ελληνικά 

 ΑΝΑΡΠΑΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ «∆ΥΣΜΕ-

ΝΗΣ» ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ 164 ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Σ∆ΟΕ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΚΤ: ∆ΕΚΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΩΣ ΕΓΓΥ-

ΗΣΕΙΣ- ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ- 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ 

Η ΠΟΕ- ΟΤΑ- Εορτές χωρίς κινητοποιήσεις σε δήµους- Ανοιχτά τα 

µέτωπα.

ΤΑ ΝΕΑ: 

 ∆ΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΙΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

ΠΑΓΙ∆Α ΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΙ-

ΟΥΧΟΥΣ ΠΤΩΣΗ- ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟ SPREAD, ΚΟΥΡΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣ-

ΤΗΡΙΟ

ΕΘΝΟΣ:

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ 

ΡΑΒΕ- ΞΗΛΩΝΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ 

ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ: ΝΟΜΙΜΟ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΑΠΟ ΤΗ 

∆ΕΗ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: -

Α∆ΙΚΟΣ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ- Νοµιµο-

-

ΜΠΡΟΣ- ΠΙΣΩ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ. 

6 ΜΕΡΕΣ: -

ΝΕΟ ΨΑΛΙ∆Ι ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΤΟ 

ΜΕΤΡΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ Ο∆Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ: ΡΑΒΕ- ΞΗ-

ΛΩΝΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ:

 ΤΟ Σ∆ΟΕ ΕΛΕΓΧΕΙ ΕΝΑΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ 

ΕΝΑΝ ΑΡΧΗΓΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: ΤΕΛΙ-

ΚΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ.

ΕΣΤΙΑ: ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΑΝΑΠΤΕΡΩΝΕΤΑΙ- Άρχισαν να µεταδίδονται θετικές 

ειδήσεις. 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΠΑΜΕ- ΠΑΣΕΒΕ- ΠΑΣΥ- ΜΑΣ- ΟΓΕ- ΚΑΤΩ ΟΙ ΦΟ-

ΡΟΙ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΑΝ ΧΤΕΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΛΑΟΥ.

Η ΑΥΓΗ:  ΜΗΝΥ-

ΜΑ ΚΑΤΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ:  ΤΑ ΛΟΥΚΕΤΑ ΠΕ-

ΦΤΟΥΝ… ΣΑΝ ΤΟ ΧΑΛΑΖΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ 2013 ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΦΟΡΟΥ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: 

 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘ-

ΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ:

του κόσµου- ΟΙ ΓΙΑΧΩΒΑ∆ΕΣ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΙΑ 
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ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 20/12/2012

εισόδηµα και σε διατήρηση του µέτρου της προσκόµισης 

οι ασφαλιστικές εισφορές. Είναι κάτι που δεν µπήκε στο 

που επιβάλλεται επί της εισφοράς στις επιχειρήσεις θα 

εκπίπτει βαθµιαία σε βάθος τριετίας. Αναφερόµενες δε στις 

Στουρνάρας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 6 | 20/12/2012

οικοδοµική πρακτική στην Ελλάδα. Με τον νέο Οικοδοµικό 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 200 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ H ΑΓΟΡΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΖΗΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΥΠΕΚΑ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 20 | 20/12/2012
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αντιµετωπίστηκε µε πυροσβεστικά µέτρα πέρυσι 

ήταν µια επιστολή του προέδρου του Συνδέσµου της 

σε αυτούς να κατανέµουν το όποιο έλλειµµα στο σύνολο 

ότι δεν υπάρχει σε εκκρεµότητα οικονοµική οφειλή από 

ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΥΡΩ 

ΚΕΡ∆ΟΣ |  Σελίδα 4 | 20/12/2012

Σε πλήρες φακέλωµα του περιουσιακού και 

τους. Μόλις τα στοιχεία αυτά έρθουν στην κατοχή του 


