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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ÐïëëÜ äåí ðÜíå êáëÜ óôïí ôïìÝá ôçò åíÝñãåéáò 

óôç ÷þñá ìáò…

Ðñéí êáëÜ-êáëÜ ïëïêëçñùèåß ç åîáéñåôéêÜ 

åíäéáöÝñïõóá Åóðåñßäá ðïõ ïñãÜíùóå ôï ÔÅÅ 

ãéá ôá öùôïâïëôáúêÜ, õðü ôï ðñßóìá ôùí áéöíßäéùí 

áëëáãþí óôá éó÷ýïíôá êáé ôçí åðéâïëÞ ôçò 

äñáìáôéêÞò Ýêôáêôçò åéóöïñÜò (áëëçëåããýçò) 

óôá áêáèÜñéóôá Ýóïäá ôùí ìéêñïìåóáßùí 

åðé÷åéñÞóåùí ôïõ êëÜäïõ, ç Energean Oil & Gas, 

ç åôáéñåßá ðïõ Ý÷åé ôçí åõèýíç åêìåôÜëëåõóçò 

ôùí êïéôáóìÜôùí ðåôñåëáßïõ ôçò ðåñéï÷Þò 

Ðñßíïõ-ÊáâÜëáò, åðÝóõñå, ìå áíáêïßíùóÞ 

ôçò ôïí êßíäõíï áíáóôïëÞò ôùí åñãáóéþí, 

åðåéäÞ êáèõóôåñåß ç êýñùóç áðü ôç ÂïõëÞ 

ôçò áíáèåùñçìÝíçò óýìâáóçò ìå ôï Åëëçíéêü 

Äçìüóéï, ìåôÜ ôçí ðñïóáñìïãÞ óôç íÝá íïìïèåóßá 

ðåñß åêìåôÜëëåõóçò õäñïãïíáíèñÜêùí óôç ÷þñá 

ìáò.

ÅììÝóùò, ðëçí, üìùò óáöþò, ç Energean 

êÜíåé ëüãï ãéá áèÝôçóç óõìöùíçèÝíôùí, 

åðéóçìáßíïíôáò üôé ç êýñùóç ôçò óýìâáóçò 

áðïôåëåß äÝóìåõóç ôïõ ÕÐÅÊÁ êáé ðùò èá 

åðéôñÝøåé ôçí õëïðïßçóç åðåíäýóåùí ýøïõò 40 

åêáô. åõñþ ôï 2013 êáé Üëëùí 100 åêáô. ôï 2014 

óå óõìðëçñùìáôéêÝò ãåùôñÞóåéò ãéá áýîçóç ôçò 

ðáñáãùãÞò.

Ãéá áèÝôçóç óõìöùíçèÝíôùí, üìùò, êÜíïõí ëüãï 

êáé ïé åðåíäõôÝò öùôïâïëôáúêþí ðÜñêùí óôç 

÷þñá ìáò, õðïãñáììßæïíôáò üôé ìå ôéò ðñüóöáôåò 

áðïöÜóåéò ôçò ç êõâÝñíçóç, äåí áèåôåß áðëþò 

üóá ðñïâëÝðïíôáí áðü ôç íïìïèåóßá êáé ôéò 

Üäåéåò ðïõ åêäüèçêáí, áëëÜ ïõóéáóôéêÜ, ìå 

ìéá ìïíïêïíôõëéÜ, êáèßóôáíôáé ðñïâëçìáôéêÝò 

÷éëéÜäåò åðé÷åéñÞóåéò.

Ìå ôÝôïéá «äåßãìáôá ãñáöÞò», áíáñùôÞèçêáí 

ïìéëçôÝò ôçò Åóðåñßäáò, ðïéïò óïâáñüò îÝíïò 

åðåíäõôÞò èá Ýñèåé óôç ÷þñá ìáò íá åðåíäýóåé;

Åñþôçìá êáßñéï, ôï ïðïßï áðáéôåß ðåéóôéêÞ êáé 

Üìåóç áðÜíôçóç.

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ

Κεντρική πρωτοβουλία του ΤΕΕ 
στον τοµέα της Ενέργειας

Κεντρική πρωτοβουλία του ΤΕΕ, στον 

τομέα της Ενέργειας,  σε συνεργασία με 

τους φορείς της πολιτείας, της επιστή-

μης και των επιχειρήσεων, για να αντιμε-

τωπιστούν οι στρεβλώσεις της αγοράς, 

που εξυπηρετούν συγκεκριμένα ολιγο-

πώλια εις βάρος της υγιούς παραγωγι-

κής δομής και για τη δημιουργία εθνικής 

αναπτυξιακής πρότασης, ανακοίνωσε 

ο πρόεδρος ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης. 

Σχετική πρόταση, στην οποία ανταποκρί-

θηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ κατατέθηκε 

από εκπροσώπους φορέων του τομέα 

της ενέργειας,  στη διάρκεια της ειδικής 

επίκαιρης εσπερίδας, που διοργάνωσε 

το ΤΕΕ, με θέμα: «οι νέες ρυθμίσεις 

για τις φωτοβολταϊκές επενδύσεις. 

Στρεβλώσεις της αγοράς ενέργειας και 

συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Ποι-

οί ωφελούνται ποιοί καταστρέφονται». 

Στο μεταξύ «στρεβλώσεις της αγοράς», 

«αναξιοπιστία του κράτους», «φαινόμε-

να διαφθοράς» «απουσία σχεδιασμού 

και εθνικής πολιτικής για τη χώρα και 

τους πολίτες», «εξαπάτηση των επιχει-

ρηματιών επενδυτών» και πλήθος άλλες 

παθογένειες επισημάνθηκαν στην ειδική 

εκδήλωση του ΤΕΕ για τις φωτοβολταϊ-

κές επενδύσεις. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ 

συνέδεσε επίσης την συγκεκριμένη 

εκδήλωση και με την απόφαση που 

έχει ήδη πάρει το ΤΕΕ, να αναλάβει τις 

απαραίτητες πρωτοβουλίες μαζί με τους 

Συλλόγους των Μηχανικών, για την ανά-

δειξη των αντισυνταγματικών ρυθμίσε-

ων, την επισήμανση των συμφερόντων 

που εξυπηρετούνται και την ανατροπή 

αυτής της ανάλγητης και αντιαναπτυξια-

κής πολιτικής, όπως προωθήθηκε μέσω 

του «Άρθρου Μόνου», που βαφτίστηκαν 

διαρθρωτικές αλλαγές. 

-«Είναι γεγονός πως η πολιτεία δεν έχει 

δείξει συνέπεια», είπε ο γενικός γραμ-

ματέας Ενέργειας στο ΠΕΚΑ Κ. Μαθι-

ουδάκης αναφερόμενος  σε μια σειρά 

θεμάτων,  που αφορούν στην πορεία 

της αγοράς των ΑΠΕ, απαντώντας σε 

βροχή ερωτήσεων του ακροατηρίου της 

εκδήλωσης. 

«Η αγορά 

ενέργειας θα 

µπορούσε να 

αποτελέσει έναν 

από τους τοµείς 

αιχµής για το 

ξεπέρασµα της 

κρίσης και για 

την ανταγωνι-

στικότητα της 

χώρας», τόνισε 

ο Χρήστος Σπίρ-

τζης,  µιλώντας 

στην εσπερίδα 

του ΤΕΕ.

Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει υποχρεωτική έκδοση 

Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) από την 1/1/2016 και για όσα ακίνητα είναι 

κάτω από 50 τ.μ. και από 9 Ιουλίου 2015 για τα δημόσια κτίρια που υπερβαίνουν τα 250 

τμ. Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2014, για την έκδοση ΠΕΑ θα πρέπει να προηγηθεί 

επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού, εφόσον αυτά ξεπερνούν σε 

ισχύ τα 20 και 12 κιλοβάτ αντίστοιχα.

Νέα δεδοµένα  
στην ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 -4  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

Αναλυτικά  
στις σελ. 3-4

H καθηµερινή ηλεκτρονική ενηµέρωση του ΤΕΕ (NEWSLETTER),  

λόγω συµβατικών προβλέψεων διακοπής εργασιών κατά την εορταστι-

κή περίοδο, θα κυκλοφορήσει κανονικά την Πέµπτη 3 Ιανουαρίου 2013.

                ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
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ανανεώσιµων και 

συµβατικών πηγών ενέργειας, εξοικονόµησης 

ενέργειας, τεχνολογίας και περιβάλλοντος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εκδήλωση τιµής στο πρόσωπο και το έργο 

του καθηγητή Θεοδόση Τάσιου, διοργά-

νωσε ο ∆ήµος Χαλκιδέων.  Ο καθηγητής 

Θεοδόσης Τάσιος, µελετητής του δοµο-

στατικού της -παγκοσµίως µοναδικής 

έως και σήµερα- Συρταρωτής Γέφυρας 

του Ευρίπου, αναγορεύθηκε (µε οµόφωνη 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) ως 

επίτιµος δηµότης Χαλκιδέων.

Στην ειδική τιµητική εκδήλωση, την από-

φαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκφώ-

νησε ο πρόεδρός του, Γιάννης Μπάκας 

ενώ στο βιογραφικό του καθ. Τάσιου 

αναφέρθηκε το µέλος της Κεντρικής Αντι-

προσωπείας του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδας, Σταύρος Καµαριώτης.

Η ανακήρυξη του Θεοδόση Τάσιου ως 

επιτίµου δηµότη, συµπίπτει µε τη συ-

µπλήρωση των 50χρονων της Συρταρωτής 

Γέφυρας του Ευρίπου.  Του µοναδικού αυ-

τού τοπόσηµου της Χαλκίδας, µε το οποίο 

είναι άρρηκτα συνδεδεµένη η ιστορία της 

πόλης. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο δήµαρχος, 

Θανάσης Ζεµπίλης ανακοίνωσε τη δηµι-

ουργία εκθεσιακού χώρου, µε τέσσερα 

λειτουργικά οµοιώµατα των κινητών 

γεφυρών του Ευρίπου και διδακτικού 

Μουσείου της Ιστορίας του Ευρίπου (πα-

λιρροϊκό φαινόµενο, ναυσιπλοΐα, οχύρω-

ση, γεφύρωση, φυσικό κάλλος κ.α.), στο 

υφιστάµενο κτηριακό συγκρότηµα των 

«Αστεριών» -στο παραλιακό µέτωπο της 

πόλης- οι εργασίες αποκατάστασης του 

οποίου ολοκληρώνονται στο προσεχές 

διάστηµα.

Ο καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος, µε την 

πατρότητα της δηµόσια κατατεθειµένης 

πρότασης αλλά και µε την πρόσθετη 

ευθύνη της ιδιότητας του ενεργού ,πλέον, 

δηµότη Χαλκιδέων, υποσχέθηκε τη συν-

δροµή της επιστηµονικής Εταιρείας Με-

λέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 

(που ίδρυσε και στην οποία προεδρεύει) 

για τη δηµιουργία του εκθεσιακού χώρου 

και του διδακτικού µουσείου της ιστορίας 

του Ευρίπου.   

  «Έτος Κ.Π. Καβάφη» ανακηρύσσει το 

2013 το υπουργείο Πολιτισµού µε αφορ-

µή την επέτειο των 150 χρόνων από τη 

γέννηση του κορυφαίου ποιητή . Τον 

κεντρικό σχεδιασµό του προγράµµατος 

δράσεων θα έχουν η Γεν. ∆/νση Σύγχρονου 

Πολιτισµού, η ∆ιεύθυνση Γραµµάτων και 

το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ ) και θα 

συνεργασθούν µε το Ίδρυµα Ωνάση (Στέγη 

Γραµµάτων και Τεχνών) το οποίο έχει στη 

δικαιοδοσία του το πλήρες αρχείο του 

ποιητή, τις ξένες πρεσβείες χωρών στην 

Ελλάδα, τις Έδρες Νεοελληνικής Γλώσσας 

και Πολιτισµού των Πανεπιστηµίων εξω-

τερικού στα οποία διδάσκεται ο Καβάφης, 

την Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, το Ελ-

ληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού και το Ελληνικό 

Ίδρυµα στην Αλεξάνδρεια, το Ευρωπαϊκό 

Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών, λογοτεχνικά 

σωµατεία και άλλους φορείς.

Η Χαλκίδα τίµησε τον Θ. Τάσιο, µελετητή της γέφυρας του Ευρίπου

Έτος Κωνσταντίνου Καβάφη το 2013 

ΑΘΗΝΑ

Ηµερίδα για τις καινοτοµίες που 

προσφέρουν τα οργανικά ηλεκτρονικά θα 

πραγµατοποιηθεί σήµερα στο ξενοδοχείο 

Divani Caravel. Η εκδήλωση έχει ως θέµα 

την «∆ηµιουργία της Βιοµηχανίας των 

Οργανικών Ηλεκτρονικών στην Ελλάδα» και 

διοργανώνεται από το Εργαστήριο Νανο-

τεχνολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης.

Φεστιβάλ εθελοντισµού
   

H Ευρωπαϊκή Έκφραση και το Ευρωπαϊκό 

∆ίκτυο Εθελοντισµού Ελλάδος διοργανώ-

νουν το ερχόµενο Σάββατο 22 ∆εκεµβρίου 

και ώρες 10.00-22.00 -στο ξενοδοχείο 

Hilton- το «5o Φεστιβάλ Εθελοντισµού Χω-

Πολίτης» στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου 

Moneyshow.

Την ίδια µέρα 18.00-20.00 και στο ίδιο 

ξενοδοχείο θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση 

µε θέµα:

“Εθνική ανάγκη: καταναλώνουµε ό,τι παρά-

γουµε”.
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«Η Ενέργεια αντί να αποτελέσει αναπτυξιακό τοµέα αιχµής 

εντάσσεται στους χώρους που επιχειρείται µε «επιτυχία» η 

αποσάθρωση της και η αποσταθεροποίηση όσων, µικρών και 

µεσαίων επενδυτών, συµµετείχαν στα επίκαιρα εγχειρήµατα 

ανάπτυξης ενεργειακών µονάδων, κυρίως Ανανεώσιµων Πη-

γών Ενέργειας (ΑΠΕ), µε παρότρυνση της Πολιτείας» τόνισε ο 

πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, µιλώντας στην εσπερίδα 

του ΤΕΕ για τις φωτοβολταϊκές επενδύσεις και επισήµανε «την 

απουσία ενός σοβαρού µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδια-

σµού», όπως  επίσης ότι ακολουθήθηκε «η πεπατηµένη της 

χώρας ως καταναλωτή τεχνολογιών και προϊόντων και όχι ως 

παραγωγό». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ επισήµανε ακόµη ότι «µε 

επιµέρους πολιτικές δόθηκε ώθηση σε κλάδους ΑΠΕ, απα-

γορεύοντας ουσιαστικά την ανάπτυξη άλλων τοµέων, όπως τα 

υδροηλεκτρικά και η γεωθερµία, απαξιώνοντας τις µονάδες βάσης µε λιγνίτη 

και τη ∆ΕΗ, βαφτίζοντας τις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής από το εισαγόµενο 

φυσικό αέριο ανανεώσιµη πηγή και χαρακτηρίζοντας τα µεγάλα υδροηλεκτρικά 

έργα συµβατική µη ανανεώσιµη πηγή ενέργειας. Για µια ακόµη φορά οι στρε-

βλώσεις που δηµιουργήθηκαν στην αγορά ενέργειας αποτέλεσαν το επικοινω-

νιακό άλλοθι για νέες επιµέρους πολιτικές καταστροφής κάποιων πολλών και 

πλουτισµού κάποιων άλλων λίγων».

Αναφερόµενος στις προβλέψεις του ν. 4093/2012 γνωστό ως «άρθρο µόνο», για 

τις φωτοβολταϊκές επενδύσεις, ο Χρήστος Σπίρτζης είπε ότι: «βαφτίστηκαν ως 

µέτρα δηµοσιονοµικής πολιτικής και παρουσιάζονται ως ειδική έκτακτη εισφο-

ρά αλληλεγγύης που στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών επενδύσεων ανέρχε-

ται στο εξοντωτικό 25% του κύκλου εργασιών των φωτοβολταϊκών επενδύσεων».  

Η ένταξη αυτών των διατάξεων στο «άρθρο µόνο,  χωρίς 

συζήτηση που θα εξέταζε όλες τις πτυχές του προβλήµατος 

και χωρίς την παρουσίαση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου 

για την αγορά ενέργειας, είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ ότι «εί-

χαν στόχο την αποφυγή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας 

και τον εξαναγκασµό της Βουλής και των Βουλευτών σε 

υπερψήφιση ρυθµίσεων ελληνικής κατασκευής και προ-

έλευσης που οδηγούν στην εξαφάνιση των µικρών και 

µεσαίων παραγωγών, συνεχίζοντας το κλίµα αναξιοπιστίας 

του ελληνικού Κράτους που αλλάζει επί της ουσίας τους 

όρους ανταγωνισµού, που έχει δεσµευτεί, σε όσους ήδη 

έχουν επενδύσει µε δική του παρότρυνση».

Ο Χρ. Σπίρτζης επισήµανε «σχεδιασµούς µε βάση την εξυ-

πηρέτηση ξένων συµφερόντων αντί των συµφερόντων της 

χώρας και των πολιτών είτε ως καταναλωτών είτε ως επιχειρηµατιών». Μίλησε 

για πλήθος στρεβλώσεων που συµβαίνουν στον συγκεκριµένο τοµέα επισηµαί-

νοντας  χαρακτηριστικά ότι: «η αλλαγή του χρόνου ενεργοποίησης της σύνδεσης 

των φωτοβολταϊκών σταθµών, σε ήδη εγκεκριµένες υπάρχουσες άδειες, από 18 

µήνες σε 4 µήνες δεν ανταποκρίνεται στους χρόνους απόκρισης ούτε των δηµό-

σιων υπηρεσιών ούτε του τραπεζικού συστήµατος. 

Είναι προφανές ότι η επίκληση του εµπορίου αδειών, που πρέπει να θεραπευτεί 

και αποτελεί στρέβλωση της αγοράς, αντιµετωπίζεται µε διατάξεις απαγόρευ-

σης διαβίβασης αδειών, εγκρίσεων, επένδυσης και µετόχων στις αδειοδοτηµέ-

νες εταιρείες για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και για όλες τις µορφές της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και όχι µε διατάξεις που δηµιουργούν συνθήκες 

απαγορευτικής υλοποίησης».

«Καταστροφή των πολλών και πλουτισµό κάποιων άλλων λίγων»
Κατήγγειλε ο Χρ. Σπίρτζης αναφερόµενος σε επιλογές και στρεβλώσεις της αγοράς ενέργειας

«Το σύστηµα πληρωµής των ΑΠΕ είναι προβληµατικό» 
Είπε ο Κ. Μαθιουδάκης,  παραδεχόµενος  ανακολουθίες, ενώ υπεραµύνθηκε των βασικών κυβερνητικών επιλογών

-«∆εν είναι µέτρο δηµοσιονοµικού χαρακτήρα», υπό  την 

έννοια ότι «δεν πρόκειται να γίνει µεταφορά χρηµάτων στον 

κρατικό προϋπολογισµό αλλά από τη µείωση των ποσών κα-

ταβολής  στους παραγωγούς θα επιχειρηθεί η  διάσωση του 

συστήµατος πληρωµής των ΑΠΕ» είπε ο Κων/νος Μαθιουδά-
κης,  γενικός γραµµατέας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

του ΥΠΕΚΑ, αναφερόµενος στην  έκτακτη ειδική εισφορά αλ-

ληλεγγύης, που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής 

ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 

Ο ίδιος τόνισε ότι «πράγµατι όπως είναι σήµερα το σύστηµα 

πληρωµών των ΑΠΕ έχει αδυναµίες», καθώς  «οι εισροές είναι 

λιγότερες από τις εκροές», προσδιορίζοντας το έλλειµµα που 

δηµιουργείται σε ύψος 400 εκατοµµυρίων ευρώ. Υποστήριξε 

ακόµη ότι αν η κυβέρνηση δεν προχωρούσε σε αλλαγή του 

συστήµατος των αποζηµιώσεων των παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ, τότε «το 

έλλειµµα θα έφθανε σε αστρονοµικά νούµερα µέσα στην επόµενη διετία». Και 

ότι η άλλη λύση θα ήταν η άµεση µετακύληση του κόστους στους καταναλωτές, 

η οποία αποκλείστηκε καθώς θα επιβαρύνονταν υπέρµετρα τα νοικοκυριά και 

οι άλλοι παραγωγικοι  τοµείς. Ο  κ. Μαθιουδάκης, κατά την αρχική οµιλία του 

σηµείωσε  ότι «το σύστηµα πληρωµής των ΑΠΕ, όπως είναι σήµερα έχει µεγάλα 

προβλήµατα», ενώ απαντώντας σε πλήθος ερωτήσεων από τους παριστάµενους 

στην εκδήλωση ανέφερε ότι «είναι γεγονός πως η πολιτεία δεν έχει δείξει συ-

νέπεια», αναφερόµενος  σε µια σειρά θεµάτων,  που αφορούν στην πορεία της 

αγοράς των ΑΠΕ. Για την κλιµάκωση του επιβαλλόµενου τέλους αλληλεγγύης 

ο κ. Μαθιουδάκης υποστήριξε ότι έγινε για να πέσει «το βάρος αναλογικά σε 

αυτούς που έχουν το όφελος από αυτές τις επενδύσεις». 

Απαντώντας σε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ, 

από το ακροατήριο, οι οποίοι παρουσίασαν συγκεκριµέ-

να στοιχεία, σύµφωνα µε τα οποία ενώ τήρησαν όλες τις 

νόµιµες διαδικασίες, οι επιχειρήσεις τους είναι πλέον ελ-

λειµµατικές, ενώ  αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια 

στις τράπεζες και να καταβάλλουν ΦΠΑ για χρήµατα που 

δεν έχουν εισπράξει, ο γενικός γραµµατέας Ενέργειας είπε 

ότι «κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανόν να πλήττονται ιδι-

αίτερα», µεταφέροντας  δέσµευση του υπουργού ΠΕΚΑ Ε. 

Λιβιεράτου, ότι «αυτές οι περιπτώσεις θα εξεταστούν και 

εφόσον κριθεί αναγκαίο θα γίνουν διορθωτικές παρεµβά-

σεις», ενώ υποσχέθηκε επιτάχυνση των καθυστερηµένων 

πληρωµών από τον ΛΑΓΗΕ. Όσον αφορά στην  αναστολή 

των αδειών και το «18µηνο»,  για το οποίο ανέφερε χαρα-

κτηριστικά ότι είναι «διάστηµα µέσα στο οποίο επιτρέπει ο νόµος να υλοποιη-

θεί µία επένδυση µε κλειδωµένη τιµή, ασχέτως αν στο µεταξύ έχει µειωθεί το 

επενδυτικό κόστος»,  ο κ Μαθιουδάκης είπε τα µέτρα αυτά, που ίσχυσαν από τον 

περασµένο Αύγουστο ήταν επιβεβληµένα, αν και έπρεπε να έχουν εφαρµοστεί 

από πολύ νωρίτερα, καθώς είχαν ήδη υπερκαλυφθεί οι στόχοι των φωτοβολτα-

ϊκών επενδύσεων. 

Ο γενικός γραµµατέας Ενέργειας  υπεραµύνθηκε και της µείωσης των απο-

δόσεων στις επενδύσεις των φωτοβολταϊκών, λέγοντας ότι «οι συγκεκριµένες 

επενδύσεις αρχικά είχαν εγγυηµένες αποδόσεις 30 έως 50%», ενώ ανέφερε 

ως χαρακτηριστικό παράδειγµα, πως για να δοθεί ώθηση στην αγορά, «και τα 

σουπερ µάρκετ στην αρχή προσφέρουν δωρεάν κάποια προϊόντα, τα οποία στη 

συνέχεια χρεώνουν κανονικά». 
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Κατά τη συζήτηση στο «στρογγυλό 
τραπέζι» µε το οποίο έκλεισε η ενδι-

αφέρουσα Εσπερίδα, έγινε αναφορά 

σε όλες τις παθογένειες του συστή-

µατος, υπογραµµίστηκε η αναξιοπι-

στία του κράτους, προέκυψε σαφώς η 

αναγκαιότητα ριζικών αλλαγών, όπως, 

άλλωστε, προέβλεψε ο συντονιστής, 

δηµοσιογράφος Αργύρης ∆εµερ-
τζής, προλογίζοντας τη συζήτηση.

-Ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Κώστας Λιάσκας επεσήµανε ότι µε πρόσχηµα τα δη-

µοσιονοµικά προβλήµατα, επιχειρείται αναδίπλωση στον τοµέα των ΑΠΕ, οι οποίες 

και ενοχοποιούνται επειδή αυξάνουν το κόστος του ενεργειακού µείγµατος, παρα-

βλέποντας τον κύριο στόχο τους που ήταν (και παραµένει) ο περιορισµός των ρύπων. 

Κατήγγειλε, µάλιστα, ότι πολλές από τις στρεβλώσεις είναι συνέπεια οικονοµικών 

συµφερόντων, µε τα οποία συντάσσεται και η ∆ΕΗ, η οποία από την άλλη αξιοποιεί 

προς ίδιον όφελος το ειδικό τέλος για τις ΑΠΕ, που εισπράττει από τους καταναλω-

τές. Τάχθηκε υπέρ της άµεσης άρσης των στρεβλώσεων, πριν καταστραφεί η αγορά 

ενέργειας και κάλεσε όλους τους ενδιαφερόµενους να αντιδράσουν εντός και εκτός 

Ελλάδας, δυναµικά µε συντονιστή το ΤΕΕ.

-Ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΛΕΝ Παναγιώτης Παπασταµατίου, υπογράµµισε ότι τους τε-

λευταίους µήνες βρίσκεται σε εξέλιξη µια πολιτική που αποσκοπεί στο κλείσιµο της 

αγοράς ενέργειας και ανακοπή της ανάπτυξης. Το µείζον ζήτηµα, κατά την άποψή 

του, είναι η ανειλικρίνεια των αρµοδίων και η έλλειψη διαλόγου. Είναι απορίας άξιο, 

είπε, ότι στην περίπτωση των τραπεζών αναγνωρίζει τις ευθύνες του και προχωρά 

στην ανακεφαλαιοποίηση, κάνει το εντελώς αντίθετο, όµως, στην περίπτωση των ΑΠΕ.

-Ο προϊστάµενος της υπηρεσίας εξυπηρέτησης για έργα ΑΠΕ στο ΥΠΕΚΑ ∆ηµήτρης 
Τσαλέµης, δεν έχει αντιληφθεί να υφίσταται ζήτηµα ανακοπής της ανάπτυξης του 

τοµέα, παραδέχθηκε ότι έκτακτη εισφορά δηµιούργησε πρόβληµα στις µικρές και 

µεσαίες επιχειρήσεις, τόνισε, όµως, ότι παρατηρήθηκε «υπερθέρµανση» του τοµέα, 

που δεν παύει να είναι ένας επιδοτούµενος τοµέας.

Τέλος, ο επικεφαλής της ∆/νσης Ηλεκτρικών ∆ικτύων της ΡΑΕ Κωνσταντίνος Περρά-
κης, δέχθηκε ότι οι περιορισµοί στην αδειοδότηση των ΑΠΕ βλάπτουν, ωστόσο, όπως 

είπε, είναι αναγκαίος ένας συνολικός επανασχεδιασµός στον ενεργειακό τοµέα της 

χώρας, µε βασικό στόχο, το 2020 οι συµβατικές ενεργειακές µονάδες να είναι συ-

µπληρωµατικές των ΑΠΕ.

Ρεσιτάλ ανευθυνότητας και πολιτικού λαϊκισµού
Οδηγεί την αγορά των ΑΠΕ, σε οικονοµικό και επενδυτικό αδιέξοδο

Να αντιµετωπιστούν οι στρεβλώσεις πριν καταστραφεί η αγορά
Ζήτησε ο Κ. Λιάσκας στη συζήτηση  «στρογγυλής τραπέζης»

Οι παθογένειες της αγοράς ενέργειας οι λανθασµένοι χειρισµοί της πολιτείας και οι 
στρεβλώσεις που δυναστεύουν τους επενδυτές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των 
ΑΠΕ αναδείχθηκαν από τις τοποθετήσεις εκπροσώπων των φορέων της επιστηµονικής 
–ακαδηµαϊκής  κοινότητας και των εκπροσώπων της αγοράς στην ειδική εσπερίδα του 
ΤΕΕ. Ειδικότερα:
-Ο Ανδρέας Ανδρεόπουλος επιµελητής της Μόνιµης Επιτροπής  Ενέργειας του ΤΕΕ, 
είπε ότι µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται στον συγκεκριµένο τοµέα των φωτοβολταϊ-
κών επενδύσεων συνθλίβονται άνθρωποι, οικογένειες και επιχειρήσεις, προσθέτοντας 
ότι αυτές οι αποφάσεις αποτελούν έναν έµµεσο τρόπο για να στραγγαλίσουν αυτού του 
τύπου την επιχειρηµατικότητα. Ο ίδιος είπε ακόµη ότι διαχρονικά η χώρα είχε πρόβληµα 
ανταγωνιστικότητας αλλά την τελευταία τριετία όχι µόνον έχει πάρει δραµατική µορφή 
αλλά τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας έχουν µετατραπεί σε µεγάλα προβλήµατα.
   -Οι υψηλές εγγυηµένες τιµές που δόθηκαν αρχικά για τα Φ/Β θα οδηγούσαν εκ των 
πραγµάτων το σύστηµα σε τελµάτωση, είπε ο καθηγητής του ΕΜΠ Παντελής Κάπρος, 
µιλώντας για το «πρόβληµα ρευστότητας στην αγορά ΑΠΕ» κατά τη διάρκεια της εσπερί-
δας του ΤΕΕ. Πρόκειται για ένα είδος λαϊκισµού, υπογράµµισε, που ως θύµατά του έχει 
τους σηµερινούς επενδυτές ΑΠΕ. Και τόνισε µε έµφαση πως η µέθοδος υπολογισµού µε 
βάση το Ειδικό Τέλος Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας έπρεπε να είχε καταργηθεί από το 
αρµόδιο υπουργείο και να αντικαταστασταθεί µε ένα σύστηµα που θα υποχρέωνε τους 
ίδιους τους προµηθευτές να καλύπτουν το σχετικό κόστος, όταν ξεπεράστηκε το αρχικό 
στάδιο και ήταν αναµενόµενη η διόγκωση της συγκεκριµένης αγοράς, µε βάση τους 
στόχους που τέθηκαν για το 2020 .
 - Οι επενδυτές υπέγραψαν συγκεκριµένες συµβάσεις, µε συγκριµένη τιµή και συ-
γκεκριµένο χρόνο και η Πολιτεία έρχεται σήµερα να καταργήσει αυτά που θεσµο-

θέτησε, επιβάλλοντας ειδικό τέλος (και µάλιστα επί του τζίρου) και φορολογώντας 
ακόµη και την εισφορά, επεσήµανε ο Νίκος Καλογεράκης, πρόεδρος του Πανελλη-
νίου Συνδέσµου Φ/Β.
  -Σήµερα απασχολούνται στον κλάδο των Φ/Β 55.000 εργαζόµενοι, τόνισε ο Αλέξανδρος 
Ζαχαρίου, πρόεδρος του ΣΕΦ. Και στην περίπτωση που συνεχιστεί η αδράνεια στον το-
µέα αυτό, θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας µέσα στα επόµενα χρόνια, φθάνοντας 
τις 6-7.000 θέσεις… Και υπογράµµισε πως το περιβάλλον είναι πλέον εχθρικό τόσο για 
Έλληνες, όσο και για ξένους επενδυτές.
Ο µεγάλος αριθµός αδειών που έχει εκδοθεί, έχει οδηγήσει σε κορεσµό του δικτύου, 
είπε ο Κων/νος Κατώπης, µέλος του ∆Σ της ΕΛΕΤΑΕΝ. Και τόνισε πως η Πολιτεία επι-
χειρεί να εισάγει οικονοµικά κριτήρια και µέτρα, επιβάλλοντας την προσκόµιση εγγυ-
ητικών επιστολών. Αυτό όµως αποτελεί λανθασµένη αντιµετώπιση του ζητήµατος. Και 
επεσήµενα πως θα παγώσουν οι επενδύσεις, ενώ θα αυξηθεί το κόστος ανάπτυξης και 
επένδυσης, που τελικά κάποιος θα κληθεί να το πληρώσει…
  -Ο Στέλιος Λουµάκης, πρόεδρος του Συνδέσµου Παραγωγών Ενέργειας µε Φ/Β, υπο-
γράµµισε πως υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που όµως, κά-
ποιοι επωφελούνται από αυτές! Αυτή τη στιγµή έχουν επενδυθεί 4 δις. ευρώ στον τοµέα 
των Φ/Β, εκ των οποίων τα 2,5 δις. αφορούν δάνεια. Και χαρακτήρισε καταστροφική και 
αψυχολόγητη ενέργεια, την επιβολή οριζόντιας εισφοράς επί του τζίρου.  
-Ο αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσµου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων Κώστας 
Βασιλικός, αναφέρθηκε στη µεγάλη χρονικό διάστηµα (όχι λιγότερο των 8 ετών…), αλλά 
και στο µεγάλο κόστος που απαιτούνται για την υλοποίηση µιας υδροηλεκτρικής εγκα-
τάστασης και επεσήµανε πως το κράτος ζητά από τον επενδυτή να είναι φερέγγυος, τη 
στιγµή που το ίδιο δεν µπορεί να λειτουργήσει µε φερεγγυότητα.
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Τέτοιες ηµέρες, ένα φωτογραφικό ταξίδι σε πόλεις του κόσµου, όπου τα 
Χριστούγεννα βάζουν τη σφραγίδα τους µε ένα ξεχωριστό και εντυπωσιακό 
τρόπο, ώστε να ξεφύγουµε και από την µουντάδα των ελληνικών πόλεων, το 
βρίσκουµε και σκόπιµο και όµορφο. Έχουµε και λέµε:

Αν η συνάντηση µε τον Άγιο Βασίλη τέτοιες ηµέρες, είναι το µεγάλο 
ζητούµενο, τότε το ταξίδι στο Ροβανιέµι της Φινλανδίας, είναι ένας «εκ των 
ων, ουκ άνευ» προορισµός. Το χωριό της Λαπωνίας, το οποίο βρίσκεται 
βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, έχει γίνει γνωστό επειδή παιδιά και 
µεγαλύτεροι µπορούν να φτιάξουν µπισκότα παρέα µε τον Άγιο Βασίλη.

Στη βόρεια Φινλανδία 
υπάρχει και ο ζωολογικός 
κήπος Ranua, το σπίτι για το 
µωρό της πολικής αρκούδας, 
αλλά και η φάρµα µε τους 
ταράνδους Sirmakko, απ’ 
όπου οι επισκέπτες µπορούν 
να πάρουν ένα έλκηθρο, για 
ένα σαφάρι ταράνδων.

Πέρα από τα σύνορα πάνω στη βόρεια Σουηδία, βρίσκεται και το διάσηµο ξενοδοχείο 
πάγου, στο οποίο οι επισκέπτες κοιµούνται σε ένα κρεβάτι κατασκευασµένο από πάγο.

Κάθε χρόνο, 
τέτοιες ηµέρες. 
στο Στρασβούργο 
δηµιουργείται 
µια σειρά από 
θεµατικά χωριά των 
Χριστουγέννων. Με 
άφθονο ζεστό κρασί 
Αλσατίας, καλό φαγητό 
και αγορές βιβλίων, 
η πόλη µετατρέπεται 
σε ένα οπτικό και 
γαστρονοµικό θαύµα.

Το Κεµπέκ είναι ένας παράδεισος φιλικός 
προς το περιβάλλον. Ιδανικός για όσους θα 
ήθελαν να περάσουν τα Χριστούγεννα γύρω  
από ένα δένδρο φτιαγµένο και  στολισµένο 
από ανακυκλωµένη  λαµαρίνα, µε φωτάκια 
που  τροφοδοτούνται από τα πεντάλ  που 
γυρίζουν επισκέπτες ποδηλάτες. 

Στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, 
η γειτονιά Dyker Heights είναι 
διάσηµη για τις χριστουγεννιάτικες 
διακοσµήσεις της και τον πλούσιο 
ειδικό φωτισµό, συνέπεια του έντονου 
ανταγωνισµού που αναπτύσσεται 
µεταξύ των γειτόνων.
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ΚΕΡ∆ΟΣ: Με ένα δισ. ευρώ ξεκινά η εξόφληση των κρατικών οφειλών έως 

το τέλος του έτους- 200 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΘΑ ΠΕΦΤΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ- Θα πληρωθούν νοσοκοµεία, ιδιωτικές κλινικές και φαρµακο-

ποιοί- Σε ειδικό λογαριασµό για κοινωνικές δαπάνες οι αδρανείς καταθέσεις 

 ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΚΥΡΙΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ∆ΡΑΣΕΩΣ -

τίωση της παραγωγής- ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΖΙΡΟΣ 
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 Η EUROBANK ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ 5,8 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ- ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 7,4 
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΩΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΜΠΛΟ-
ΚΑΚΙΑ-

ΤΟ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΚΑΝΤΟΝΙ ΠΟΥ «ΜΑΓΕΨΕ» ΤΗΝ 
COCA-COLA ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ -

 EUROBANK: 5,8 ∆ΙΣ. ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
7,3 ∆ΙΣ.  ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ DEUTSCHE BANK ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
456 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ- Οι πληρωµές θα ξεκινήσουν από τα µέσα 

«ΚΟΥΡΕΜΑ» ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ∆ΝΤ- Σύµφωνα 

µε τον γερµανικό Τύπο- ∆ιαψεύδει η Κύπρος.

ΕΞΠΡΕΣ: 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους- ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 1 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ 
∆ΗΜΟΣΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2012  ΜΕΙΩΣΗ 50% ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΣΕ ∆ΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3,7% ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ «ΖΥΓΙΖΟΥΝ» 
ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΕΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙ-
ΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΟΥ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 456 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ- -

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 5,8 ∆ΙΣ. ΓΙΑ ΤΗ EUROBANK ΣΤΑ 7,3 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ ΤΑ ΝΕΑ ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΑ ΤΗΣ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: 

«ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΠΥΡΑ» ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟ-
ΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ- 

πέρυσι στο ίδιο διάστηµα- ΤΟ PSI ΣΩΖΕΙ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ- 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 456 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ 
ΘΕΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Μέσα στο 2013 ξεκινάει η µεγάλη αλλαγή 

του ασφαλιστικού συστήµατος- ΣΕ ΕΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕ-
ΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 40,3% ΕΠΙ… ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ- Εξωπραγ-

τεκµηρίων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ψήφος εµπιστοσύνης στην ελληνική οικο-

νοµία από διεθνείς οµίλους- ΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΟΚΤΩ ΠΟΛΥΕ-
ΘΝΙΚΩΝ
αγορά- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆Ο-
ΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Η ΑΞΙΑ: Το αυξανόµενο ενδιαφέρον των ξένων στα… εναλλακτικά blue 

chips της πραγµατικής οικονοµίας- ΜΥΡΙΖΕΙ ΡΑΛΙ ΣΤΟ ΧΑ- Με µεγάλο 

-

οποίησης.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΝ 1 ∆ΙΣ.- Οι προτεραιότητες για ρευστό-

Ο ΤΡΟΜΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΤΑ ΑΕΙ- 
 ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΦΟΡΙΕΣ- Σύσκεψη στο Μαξίµου.

ΤΑ ΝΕΑ:  ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΙΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑ∆ΕΣ -

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ- -

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: -

λή- ΚΟΥΡΕΜΑ 50% ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΦΕΡΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
456 ΕΚΑΤ. € ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΕΘΝΟΣ: -

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -

ες- ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ Ε∆ΩΣΑΝ ΤΗ ΛΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΥΕΛΛΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

 ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ: -

ρά στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»- «ΟΧΙ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ».

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: -

 Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ∆ΙΝΕΙ 1 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ…

ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ:

Blackrock- Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΕΛΛΑ∆Α ΩΣ 

SUCCESS STORY ΤΗΣ Α. ΜΕΡΚΕΛ-

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Το τελικό αναπτυξιακό πλαίσιο- ΝΟΜΟΣ- ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ -

τος και οικονοµία- ΣΚΛΗΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: 7.000 ΑΤΟΜΑ ΣΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ 37.000 ΣΤΗΝ 
ΟΥΡΑ  50% ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.

6 ΜΕΡΕΣ: Μεγάλο ερωτηµατικό τα ελληνικά αποθέµατα υδρογονανθράκων- 
ΕΜΙΡΗ∆ΕΣ Ή ΚΑΚΟΜΟΙΡΗ∆ΕΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΡΟΠΥΡΓΙΟ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ- Ευθύνεται για το οικονο-

µικό αδιέξοδο.

Η ΑΥΓΗ:  ΑΠΟΛΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΟΥΣ, «ΚΟΥΡΕΥΟΥΝ» ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΚΟΜΗ 
ΠΙΟ ΑΓΡΙΟ ΑΝΤΙΛΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Λογιστήριο του Κράτους- ΕΝΑ ∆ΙΣ. ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ ΕΟΠΥΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: 

21.12.2012 ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ Υ∆ΡΟΧΟΟ ΚΑΙ ΘΑ 
ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΙΧΘΕΙΣ!

6
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ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΘΑ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 3 | 21/12/2012

θα φορολογούνται ως µισθωτοί µε όλα τα προνόµια που αυτοί 

φόρου θα είναι 2.100 ευρώ. Στα εισοδήµατα πάνω από τις 21.000 

σύνολο τους οι ασφαλιστικές εισφορές από το φορολογητέο εισόδηµά 

τους.

φορολογηθεί µε την κλίµακα των µισθωτών θα πληρώσει φόρο 

όσοι φορολογηθούν µε την κλίµακα των ελευθέρων επαγγελµατιών θα 

ευρώ. Εάν φορολογηθεί µε την κλίµακα των µισθωτών (εφόσον 

φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήµατος τους 

 3. Θα εκπίπτουν στο σύνολο τους οι ασφαλιστικές εισφορές από το 

φορολογητέο εισόδηµά τους.

επαγγελµατίες µε πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύµατος από 

δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου 

κλιµακίου της κλίµακας των ελευθέρων επαγγελµατιών µειώνεται 

ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδηµα από ατοµική 

«ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ» Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 21 | 21/12/2012

πάγιου καθεστώτος. Με γνώµονα την αποτελεσµατική προστασία του 

και σε περίπτωση δόµησης, αφού θα έπρεπε να µην εφαρµόσουν 

µόνο µικρότερου κτίσµατος, αλλά και λιγότερων σε αριθµό κτισµάτων. 

προστατεύονται από το Σύνταγµα. Στις αντιδράσεις που προκάλεσε 
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της αναγκαστικής συνένωσης οικοπέδων, µέσα από εικονικές 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 1 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 21/12/2012

του έτους, µε το ∆ηµόσιο να ξεκινά τη διαδικασία αποπληρωµής 

υπολείπεται των προσδοκιών της αγοράς. Η έναρξη της αποπληρωµής 

την επίσκεψη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του πρωθυπουργού, 

του υπουργείου Οικονοµικών και µε υπηρεσιακούς παράγοντες. 

του πρωθυπουργού, καθώς και του αρµόδιου αναπληρωτή υπουργού 

φτάνουν σήµερα τα ληξιπρόθεσµα, ενώ δεν θα δηµιουργηθούν νέα 

από σήµερα, καθώς πρόκειται να εκτελεστούν οι δύο πρώτες 

όµως ότι οι συνολικές οφειλές για εφάπαξ δηµοσίων υπαλλήλων 

2013 δεν θα υπάρξουν νέες ληξιπρόθεσµες οφειλές, σηµαίνει πως 

κανονικών προθεσµιών. 

το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα προωθήσει δέσµη νοµοθετικών 

απαλειφθεί το µισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήµερα και το 

των ενδιαφεροµένων και οι διαγκωνισµοί για προώθηση των 

των συνταξιοδοτικών διαφορών από το Ελεγκτικό Συνέδριο και µέσω 

πλαίσιο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασµούς (του ν.δ. 

καταθέσεις από το ελληνικό ∆ηµόσιο αποκλειστικά και µόνο για 

ειδικούς σκοπούς στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, 

µετά την παραγραφή των δικαιωµάτων του καταθέτη ή των 

νοµίµων κληρονόµων του, κατόπιν παρέλευσης εικοσαετίας. Ο κ. 

συµπλήρωση της ως άνω αναφερόµενης εικοσαετίας, εξαλείφοντας 

- ∆ηµιουργούνται το Μητρώο ∆ηµοσιονοµικών Ελεγκτών και το 


