
Μπλόκα στήνουν οι αγρότες που συντάσσονται µε την Πανελλαδική  

Συντονιστική Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων από σήµερα ∆ευτέρα σε περίπου 

30-40 διαφορετικά σηµεία κατά µήκος της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονί-

κης, καθώς επίσης και σε διάφορους κόµβους του επαρχιακού  

δικτύου της βόρειας Ελλάδας.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï, ðáñÜ ôéò åíôõðþóåéò 

ðïõ èÝëïõí íá äçìéïõñãïýí êÜðïéïé åíôüò 

êáé åêôüò ÅëëÜäáò, äåí åßíáé ìåãÜëï, ðëçí, 

üìùò, äõóëåéôïõñãåß ëüãù ëáíèáóìÝíçò 

êáôáíïìÞò ôùí õðáëëÞëùí óôïõò ôïìåßò ôïõ, 

óýìöùíá ìå Ýñåõíá ôïõ ÏÏÓÁ. Ç Ýñåõíá 

âáóßæåôáé óå óôïé÷åßá ôïõ 2011 êáé ðáñáèÝôåé 

ôéò áíôßóôïé÷åò áðïêëßóåéò áðü ÷þñá óå ÷þñá. 

Óôïí ðßíáêá ìå ôá ðïóïóôÜ áðáó÷üëçóçò 

óå êõâåñíÞóåéò êáé äÞìïõò ÷ùñþí - ìåëþí 

ôïõ ÏÏÓÁ, ç ÅëëÜäá (ìå 21% ôïõ óõíïëéêÜ 

áðáó÷ïëïýìåíïõ åñãáôéêïý äõíáìéêïý) 

âñßóêåôáé óôç ìÝóç, ìå ìåãáëýôåñá ðïóïóôÜ 

íá êáôáãñÜöïíôáé óôç Íïñâçãßá (34%), 

Äáíßá, Ôóå÷ßá, Ñùóßá, Óïõçäßá, Öéíëáíäßá, 

Ãáëëßá, Óëïâåíßá, Ïëëáíäßá êáé ìéêñüôåñá 

óôçí Ðïëùíßá, Âñåôáíßá, ÊáíáäÜ, Óëïâáêßá, 

×éëÞ, Ãåñìáíßá, Éóðáíßá, Âñáæéëßá, Ìåîéêü 

(10%). Íá óçìåéùèåß üôé ôï ðïóïóôü ôùí 

äçìïóßùí õðáëëÞëùí óôç Íïñâçãßá êáé ôç 

Äáíßá åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí äéðëÜóéï áðü ôï 


Ôá óôïé÷åßá áõôÜ åðéâåâáéþíïõí ôçí ðáëéÜ 

êáé óôáèåñÜ åðáíáëáìâáíüìåíç èÝóç ôïõ 

ÔÅÅ üôé «ôï ìéêñüôåñï êñÜôïò äåí óçìáßíåé 

êáé êáëýôåñï êñÜôïò» êáé üôé óôç ÷þñá ìáò 

áõôü ðïõ áðïõóéÜæåé, ìå åõèýíç ôçò åêÜóôïôå 

ðïëéôéêÞò çãåóßáò, åßíáé ç ïñãÜíùóç ôïõ 

êñÜôïõò êáé ç áîéïðïßçóç ôïõ åñãáôéêïý 

äõíáìéêïý êáôÜ ôñüðï ðïõ íá åîõðçñåôåß 

üëåò ôéò ëåéôïõñãßåò êáé êõñßùò ôïõò ðïëßôåò. 

ÐÜíù áð’ üëá, áõôü áðü ôï ïðïßï ðÜó÷åé 

- äéá÷ñïíéêÜ - ôï åëëçíéêü êñÜôïò åßíáé ç 

áíáîéïðéóôßá, ðñïúüí ôçò äéá÷åßñéóçò ôçí 

ïðïßá êÜíïõí, åðß ìáêñü, ïé êõâåñíÞóåéò 

êáé ü÷é ïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé. Êáé áõôü 

Ýãéíå ðåñéóóüôåñï öáíåñü ôá ÷ñüíéá ôçò 

ïéêïíïìéêÞò êñßóçò ðïõ âéþíïõìå.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παράνοµη κρίθηκε  
η επιβολή του ΕΤΜΕΑΡ

Αντισυνταγματική και μη νόμιμη 

κρίνεται από το δεύτερο τμήμα του 

Συμβουλίου της Επικρατείας το 

ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλος ΑΠΕ) που 

πληρώνουν οι καταναλωτές με τους 

λογαριασμούς ρεύματος. Το ΥΠΕ-

ΚΑ πάντως, σχολιάζοντας τη συγκε-

κριμένη εξέλιξη ανακοίνωσε ότι θα 

περιμένει την οριστική απόφαση της 

Ολομέλειας του ΣΤΕ ενώ παράλλη-

λα επισημαίνει ότι οι αποφάσεις του 

Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της 

Επικρατείας δεν ακυρώνουν την 

απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με το 

ΕΤΜΕΑΡ.

Με την απόφαση του Τμήματος  

παραπέμπεται το θέμα στην ολο-

μέλεια, κατά πάγια πρακτική, χωρίς 

ωστόσο να τίθεται ζήτημα αλλαγής 

της απόφασης του αρμόδιου τμή-

ματος. Το ΣτΕ απεφάνθη κατόπιν 

προσφυγής της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, σύμ-

φωνα με την οποία το ΕΤΜΕΑΡ, το 

οποίο πληρώνεται από όλους τους 

καταναλωτές μέσω των λογαρια-

σμών ρεύματος, είναι φόρος και 

όχι τέλος, συνεπώς θα πρέπει να 

αποφασίζεται και να επιβάλλεται με 

νόμο και όχι με απόφαση της ΡΑΕ, 

όπως σήμερα. Μετά την απόφαση 

του ΣτΕ οποιαδήποτε αύξηση στο 

ΕΤΜΕΑΡ θα πρέπει να περνάει πλέ-

ον από τη Βουλή», με ότι αυτό συ-

νεπάγεται για ένα θέμα που αφορά 

άμεσα στην επιβάρυνση των νοικο-

κυριών. . Η δοκιμασία αυτή, σε κοι-

νοβουλευτικό επίπεδο, θα πρέπει 

να επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο, 

καθώς το ΕΤΜΕΑΡ αναπροσαρμό-

ζεται πλέον δύο φορές το χρόνο, 

Ιούνιο και Δεκέμβριο.

Με βάση την απόφαση του ΣτΕ αμ-

φισβητείται  η ανταποδοτικότητα του 

τέλους, θεωρώντας ότι ο καταναλω-

τής δεν έχει κάποιο άμεσο όφελος 

έναντι του ποσού που καταβάλλει. 

Η επιχειρηµατο-

λογία για το ότι 

το ΕΤΜΕΑΡ είναι 

φόρος, στηρί-

ζεται στο σκοπό 

του και στον 

τρόπο που αυτό 

επιβάλλεται και 

εισπράττεται.

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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Κατά το στάδιο αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση αδειών παραγωγής ή/και προµήθειας, η 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας έχει γίνει αποδέκτης εγγράφων των οποίων, βασίµως, αµφισβη-

τείται το αληθές του περιεχοµένου τους και το γνήσιο της έκδοσης αυτών. Όπως αναφέρει σε 

ανακοίνωσή της η Αρχή, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει την υπεύθυνη δήλωση που 

υποβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους σχετικά µε την «αλήθεια και γνησιότητα» των υπο-

βαλλόµενων από αυτούς στοιχείων, αλλά και σύµφωνα µε πολλές άλλες διατάξεις του Ποι-

νικού Κώδικα, η ΡΑΕ οφείλει να ελέγξει την γνησιότητα των εγγράφων. Στο πλαίσιο αυτό, 

και προς διασφάλιση του γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος, η ΡΑΕ δεν δύναται να κάνει 

δεκτά έγγραφα µε τα ως άνω χαρακτηριστικά, και οφείλει να διαβιβάσει το σχετικό φάκε-

λο στην αρµόδια Ποινική Αρχή για την πιθανή διαπίστωση τυχόν αξιόποινων πράξεων. Με 

βάση τα παραπάνω, η ΡΑΕ ανακοινώνει σε όλους τους ενδιαφερόµενους ότι, όλες οι επιστολές   

εκδήλωσης ενδιαφέροντος τραπεζικής χρηµατοδότησης (Letters of Intent) θα υποβάλλονται 

υποχρεωτικά, εκτός από τον ενδιαφερόµενο, και απευθείας από την εκδούσα τράπεζα µέσω 

e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rae.gr, κάνοντας σχετική παραποµπή στον αριθµό 

ειδικού πρωτοκόλλου αίτησης.

ÐëáóôÜ Ýããñáöá åíôüðéóå ç ÑÁÅ 

Η Περιφέρεια Κρήτης µε το Ενεργειακό της Κέντρο παρέχει συνεχή 

τεχνική υποστήριξη σε όλους τους ∆ήµους του νησιού σε κάθε στά-

διο διαµόρφωσης της ενεργειακής τους πολιτικής. Μέχρι σήµερα, 12 

από τους 24 ∆ήµους της Κρήτης (Ηρακλείου, Χερσονήσου, Ρεθύµνου, 

Φαιστού, Μινώα Πεδιάδος, Πλατανιά, Αποκόρωνα, Μαλεβιζίου, Ανω-

γείων, Οροπεδίου Λασιθίου, Σητείας και Βιάννου) έχουν υπογράψει 

την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία του "Συµφώνου των δηµάρχων" µε το 

οποίο οι ∆ήµοι της Ευρώπης δεσµεύονται να επιτύχουν εξοικονόµηση 

ενέργειας 20% και µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 

τουλάχιστον 20% έως το 2020. Επιπλέον, 5 από τους 12 υπογράφοντες 

δήµους έχουν ήδη υποβάλει "Σχέδια Βιώσιµης Ενεργειακής Ανάπτυ-

ξης" (Ηρακλείου, Χερσονήσου, Ρεθύµνου, Φαιστού, Μινώα Πεδιάδας), 

µετά την υπογραφή του "Συµφώνου των δηµάρχων" στα οποία κατα-

γράφονται τα έργα και οι δράσεις που προβλέπεται να γίνουν για την 

επίτευξη των παραπάνω φιλόδοξων στόχων. Το Ενεργειακό Κέντρο της 

Περιφέρειας Κρήτης στην κατεύθυνση αυτή προσφέρει εξειδικευµένη 

τεχνική υποστήριξη στους ∆ήµους - που αποφάσισαν να υπογράψουν 

το "Σύµφωνο των δηµάρχων" -  προσαρµοσµένη στις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες κάθε ∆ήµου. Στο πλαίσιο αυτό έχουν πραγµατοποιηθεί 

χωριστές συναντήσεις εργασίας µε όλους του ∆ήµους του νησιού ενώ 

παρέχεται ενηµέρωση και για τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα 

φέρουν επιπρόσθετους πόρους, όπως επίσης για την προετοιµασία 

επιλέξιµων έργων τη νέα Προγραµµατική Περίοδο " Έξυπνης εξει-

δίκευσης 2014-2020". Για τους επόµενους δύο µήνες το Ενεργειακό 

Κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους ∆ήµους (ενεργειακές 

οµάδες) που επιθυµούν να συµµετάσχουν ή ήδη συµµετέχουν στην 

πρωτοβουλία του "Συµφώνου των δηµάρχων" να επικοινωνήσουν µε 

τα στελέχη του Κέντρου και τον κ. Νίκο Ζωγραφάκη στο τηλέφωνο 

2810/302469 ή το email  energy@crete.gov.gr προκειµένου να προ-

γραµµατίσουν από κοινού νέες εξειδικευµένες συναντήσεις εργασίας 

µε σκοπό την κατάρτιση, επικαιροποίηση και παρακολούθηση των ∆η-

µοτικών Σχεδίων ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας.

«ÐñÜóéíïé» äÞìïé ôçò ÊñÞôçò

∆έκα ως δεκαπέντε θαλάσσια οικόπεδα θα περιλαµ-

βάνει ο πρώτος γύρος παραχωρήσεων για τις έρευ-

νες εντοπισµού πετρελαίου και φυσικού αερίου στο 

Ιόνιο και νότια της Κρήτης, µε προοπτική ο διαγωνι-

σµός να ξεκινήσει µέχρι τον Ιούνιο, αν καρποφορή-

σουν οι προσπάθειες του υπουργείου για επιτάχυνση 

των διαδικασιών. Η «Ηµερησία» δηµοσίευσε ότι  τον 

Φεβρουάριο ανοίγει το «data room», η βάση δεδοµέ-

νων µε τα επεξεργασµένα σεισµικά στοιχεία από τις 

έρευνες στο Ιόνιο και Νότια της Κρήτης που διενέρ-

γησε η νορβηγική εταιρεία PGS. Η βάση δεδοµένων 

µε το «Greece  Mega Project», όπως θα ονοµάζεται, 

θα λειτουργεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος-Ενέρ-

γειας, στο Χιούστον, στο Λονδίνο και στο Όσλο και 

θα είναι προσβάσιµη σε πετρελαϊκές εταιρείες που 

θέλουν να ενηµερωθούν για τα ευρήµατα. Τα στοι-

χεία για το Ιόνιο «δείχνουν» πως υπάρχει πετρέλαιο, 

µε τον Γ. Μανιάτη να κάνει λόγο για «ενδιαφέρουσες 

γεωλογικές δοµές µε σηµαντικές οµοιότητες προς 

ανάλογες περιοχές σε γειτονικές χώρες, στην ΝΑ 

Ιταλία και την Αλβανία, όπου ήδη παράγονται υδρο-

γονάνθρακες». Για την περιοχή νότια της Κρήτης 

αναµένονται εξελίξεις ως τον Μάρτιο-Απρίλιο, καθώς 

οι ειδικοί δεν µπορούν να προβούν σε εκτιµήσεις 

πριν ολοκληρωθεί η ερµηνεία των σεισµικών δε-

δοµένων. Η εικόνα από την επεξεργασία δεν αρκεί, 

υποστηρίζουν κύκλοι του υπουργείου Περιβάλλοντος 

και  Ενέργειας, επειδή η απόσταση των γραµµών απ' 

όπου ελήφθησαν σεισµικά στοιχεία στη θαλάσσια 

περιοχή νότια της Κρήτης απέχει σηµαντικά από τις 

γεωλογικές δοµές της Αιγύπτου ή της Λιβύης, όπου 

έχουν εντοπιστεί κοιτάσµατα και δεν επιτρέπει συ-

σχετισµούς όπως στην περίπτωση του Ιονίου.

Έρευνες για πετρέλαιο σε 15 «οικόπεδα»
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Συνοπτικές και φθηνές διαδικασίες για 

άντληση κεφαλαίων και εταιρικά οµόλογα- ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΜΙΚΡΟ-
ΜΕΣΑΙΩΝ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ- Υπάρχει ήδη ενδια-

φέρον από πολλές µικρές εταιρείες  Ελιγµός που θα µεταθέσει τις 

ανακοινώσεις µετά τις εκλογές- ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΟ  
Υπ. Οικονοµικών: «Κόκκινος συναγερµός» για τα έσοδα- ΣΕ 9,2 
∆ΙΣ. ΕΦΘΑΣΑΝ ΤΟ 2013 ΟΙ ΝΕΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ.

ΤΑ ΝΕΑ: Μια υπόσχεση- ΤΕΛΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ- Μια αποκάλυψη- ΤΟ ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 
ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ  ΤΡΙΒΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ, ΡΗΓΜΑΤΑ 
ΣΤΗ ∆ΗΜΑΡ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Προεκλογική βοήθεια 

Σόιµπλε σε Σαµαρά, µε νέα όµως σκληρά µέτρα- ∆ΩΡΟ- ΠΑΓΙ∆Α  
Ειδικά µισθολόγια: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η «ΤΡΥΠΑ» 1,1 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ  
Φόροι: ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ- ΑΚΙΝΗΤΑ.
 ΣΥΡΙΖΑ- Υποψήφιοι- ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ- ΚΑΡΥΠΙ∆Η. 
ΕΘΝΟΣ: Η τελική απόφαση ανάλογα µε το ύψος των επιστροφών 

στους ένστολους- ∆ΥΟ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ- Λύση 
1η: Περικοπές µε νέα νοµοθετική ρύθµιση αν τα ποσά είναι µεγά-

λα- Λύση 2η: Επιστροφή των αναδροµικών σε ορίζοντα δεκαετίας  

ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΝΤΑΣΗ & ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ  Γερµανική πρόταση: ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ  Ο ΣΟΪΜΠΛΕ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ΕΛ.ΑΣ.: «Χάπενινγκ» των αστυνοµικών µε κο-

ριούς και περιπολίες- ΓΚΑΦΑ ΓΙΑ ΓΚΙΝΕΣ… ΒΡΗΚΑΝ ΤΑ ΟΠΛΑ, 
ΕΧΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΣ …ΚΑΙ ΑΓΡΙΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ 

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ ΤΩΝ ΗΣΑΠ  Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙ «ΜΝΗ-
ΜΟΝΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ»  Τσίπρας σε Λαφαζάνη: «ΘΑ ∆ΩΣΟΥΜΕ 
ΜΑΖΙ ΤΗ ΜΑΧΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ;».
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Κι άλλο δάνειο (10- 20 δισ.) µε Μνηµόνιο και 

απεχθή µέτρα- ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΟΪΜΠΛΕ ΓΙΑ ΝΕΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ  ΟΙ ΑΝΑ-
ΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ- Τι ψάχνει τώρα το Μαξίµου για να 
απαντήσει στον 34χρονο του Τσίπρα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οδηγός για 2,2 εκατ. ασφαλισµένους σε 

∆ηµόσιο, ∆ΕΚΟ, ΙΚΑ, Τράπεζες- ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 
58 ΜΕ 25 ΕΩΣ 35 ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟ 
∆ΑΝΕΙΟ ΧΩΡΙΣ… ΜΝΗΜΟΝΙΟ   Συναγερµός στην Αντιτροµοκρα-
τική- ΡΟΥΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ΣΕ Ι.Χ.- ΓΙΑΦΚΑ  Κεραυνοί 
κατά Τσίπρα για τον πρώην ΠΑΣΟΚ Οδ. Βουδούρη- «ΠΟΛΕΜΟΣ» 
ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ.
ΕΣΤΙΑ: ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ- Θεσµική πρωτο-
βουλία από τον Πρωθυπουργό.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο νεοταξίτης ‘Εντγκαρ Κέισι κάνει λόγο για την 

έλευση του… Αντίχριστου- «ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ «ΠΑΝΤΟ∆ΥΝΑΜΟ»!!!
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