
Σε αναζήτηση συγκλίσεων για τις προγραμματικές θέσεις, αλλά και τη σύνθεση του 
νέου κυβερνητικού σχήματος βρίσκονται τα επιτελεία της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της 

ΔΗΜΑΡ, που εντείνουν τις διαβουλεύσεις για τη συγκρότηση κυβέρνησης

Σημαντική συμφωνία για τη δημιουρ-
γία κοινής ενεργειακής πολιτικής 
στην ΕΕ ενέκρινε χθες  η Επιτροπή 
Ενέργειας της Ευρωβουλής.  Με 
35 ψήφους υπέρ, 19 κατά και καμία 
αποχή, η Επιτροπή Ενέργειας στέλ-
νει στην ολομέλεια της Ευρωβουλής 
νομοθετική πρόταση σύμφωνα με 
την οποία, θα ενισχυθεί η δια-
πραγματευτική ισχύς των κρατών 
μελών της ΕΕ στις συμφωνίες τους 
για παροχή ενέργειας με τρίτες 
χώρες, ενισχύοντας την μεταξύ 
τους συνεργασία. Συγκεκριμένα, 
η πρόταση που κατατέθηκε τον 
περασμένο Σεπτέμβριο από την 
Κομισιόν αναφέρει την σύσταση 
ενός μηχανισμού ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για όλες τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ 
των τελευταίων και τρίτων χωρών, 

που έχουν επίδραση στην εσωτερι-
κή αγορά ενέργειας και ασφάλεια 
ενεργειακής παροχής της ΕΕ. Έτσι 
λοιπόν, σε περίπτωση που εγκριθεί 
από την Ολομέλεια η νομοθετική 
πρόταση, θα απαιτηθεί από τα κράτη 
μέλη να υποβάλουν στην Κομι-
σιόν όλες τις τρέχουσες διμερείς 
συμφωνίες με τρίτες χώρες, και εν 
συνεχεία η Επιτροπή θα πρέπει να 
ενημερώσει τα συγκεκριμένα κράτη 
μέλη εάν «η πρώτη τους αξιολόγη-
ση είναι συμβατή με το Κοινοτικό 
Δίκαιο». Ακόμη ύστερα από αίτημα 
του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους, η Κομισιόν θα μπορεί να 
παραβρεθεί στις διαπραγματεύσεις 
σε καθεστώς παρατηρητή και να 
παράσχει συμβουλές, προκειμένου 
να αποφευχθούν συμβάντα παρό-
μοια με εκείνα μεταξύ Πολωνίας και 
Ρωσίας το 2010.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ  
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ύστερα από αίτη-
μα του ενδιαφε-
ρόμενου κράτους 
μέλους, η Κομι-
σιόν θα μπορεί να 
παραβρεθεί στις 
διαπραγματεύ-
σεις σε καθεστώς 
παρατηρητή και 
να παράσχει συμ-
βουλές

Απόφαση της Ευρωβουλής 
για κοινή ενεργειακή πολιτική

1

20|06|2012ΤΕΥΧΟΣ 211

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

«Το παιδί που έρχεται στο σχολείο 
πεινασμένο και κουρασμένο δεν μπορεί να 
μάθει», δήλωσε στον βρετανικό Guardian 
ο πρόεδρος της Ένωσης Βρετανών 
Δασκάλων, έπειτα από μια έρευνα η οποία 
κατέδειξε πως το 83% των συναδέλφων 
του βλέπει μαθητές να προσέρχονται 
πεινασμένοι τα πρωινά στο σχολείο !
Την ίδια ώρα ο Ιατρικός Σύλλογος 
Αθηνών σε αναφορά του προς τον ΟΗΕ 
προειδοποιεί για «ανθρωπιστική κρίση» 
στην Ελλάδα, επισημαίνοντας την αδυναμία 
παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης 
σε χιλιάδες Έλληνες ασθενείς. «Μία 
κρίση χρέους μετατράπηκε αίφνης σε μία 
ανθρωπιστική κρίση, που δεν μπορεί και 
δεν πρέπει να αφήσει κανέναν αδιάφορο, 
αλλά και δεν θα πρέπει να επισφραγιστεί 
με την απώλεια ανθρώπινων ζωών» 
αναφέρει, τονίζοντας την αδυναμία 
κατανόησης του προβλήματος σε 
ευρωπαϊικό επίπεδο. 
Πρόκειται για την δραματική πλευρά της 
οικονομικής κρίσης η οποία ουδόλως 
απασχολεί στο Los Cambos του 
Μέξικο τους ηγέτες της G20, οι οποίοι 
κόπτονται για το διεθνές εμπόριο και τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, με την Άγκελα 
Μέρκελ να δηλώνει ότι «χρειαζόμαστε 
περισσότερες ελεύθερες συναλλαγές 
και έναν πιο εντατικό αγώνα κατά του 
προστατευτισμού». 
Ίσως γιατί  έτσι (κατά παράφραση της 
ρήσης του Βρετανού δασκάλου) «οι λαοί 
που είναι πεινασμένοι και ασθενείς δεν 
μπορούν να ...μάθουν», γεγονός που 
τελικά συμφέρει τις αγορές...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων

ΣΗΜΕΡΑ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 20-06-2012 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

21
Ιουνίου
2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  «Ν. Δράμας – Επάρκεια υδατικών 
πόρων. Μύθος ή πραγματικότητα»
ΔΡΑΜΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: για το  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
«Εκπαιδευτικά Εργαλεία για Προσβάσιμες Πόλεις – 
Training Tools for Accessible owns» 
ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας 
ΤΕΕ , ΓΕΩΤΕΕ-ΑΜ

Επιτροπή Προσβασιμότητας 
του ΤΕΕ

28
Ιουνίου
2012

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ: 7η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη 
Α.Τ.Μ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΣΔΑΤΜ, ΣΔΑΤΜΚ, Τοπικό Τμή-
μα ΑΤΜ Χανίων, Τοπικό Τμήμα 
ΑΤΜ Ρεθύμνου

30
Ιουνίου
2012

Αύριο στις 17:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ (Νί-
κης 4, 1ος όροφος, Αθήνα) θα πραγματοποιηθεί η ημε-
ρίδα με θέμα: «Πολυτεχνεία και Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας: Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των 
Μηχανικών», που διοργανώνουν η Δομή Απασχόλησης 
και Σταδιοδρομίας του ΕΜΠ και το Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν:
- Οι στόχοι του ΕΜΠ και του ΤΕΕ για την Ανάπτυξη 
Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των Διπλωμα-
τούχων Μηχανικών
- Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διάσταση της Απα-
σχόλησης και Σταδιοδρομίας των Μηχανικών από 
εκπροσώπους των Οργανισμών United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO), European Society of Engineering Education 
(SEFI), European Federation of National Engineering 
Association (FEANI)
- Τα εργαλεία του ΕΜΠ και του ΤΕΕ για την Ανάπτυξη 
Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας με έμφαση 
στη Διαδικτυακή Πύλη ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ και στο Εύρεσης 
και Ταξινόμησης Στοχευμένης Πληροφορίας. 
Θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης όπου 
θα παρουσιαστεί, από εκπροσώπους των Πολυτεχνεί-
ων, των Πολυτεχνικών Σχολών και του ΤΕΕ, Πρόγραμ-
μα Στοχευμένων Δράσεων για την Ανάπτυξη Δομών 
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας. Η συνεργασία Πολυ-
τεχνείων, Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΕ, είναι ώριμη 
προς την κατεύθυνση της ενίσχυση της στοχευμένης 
διαδικτύωσης των φορέων των Μηχανικών, με την 
υπογραφή ενός προσυμφώνου συνεργασίας / εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος προς τον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα 
Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την ανάπτυξη και 
υποβολή ενός Σχεδίου Πρότασης, στην οποία το ΕΜΠ 
θα λειτουργεί ως συντονιστής, με στόχο την προκήρυξη 
οριζόντιας στοχευμένης δράσης από το ΥΠΔΒΜΘ. 
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το ΤΕΕ έχουν τις 
προϋποθέσεις να αναπτύξουν ένα σύστημα Εύρεσης 
και Ταξινόμησης Στοχευμένης Πληροφορίας εξειδι-

κευμένων προδιαγραφών προκειμένου να καλύψουν 
την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για εύρεση εργασίας 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στους φοιτητές και στους 
απόφοιτους Διπλωματούχους Μηχανικούς του. Το 
σύστημα αυτό θα στηριχθεί στο Πρόγραμμα Εύρεσης 
και Ταξινόμησης Στοχευμένης Πληροφορίας της Πύλης 
ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ και στο Πρόγραμμα που διαθέτει το 
Τεχνικό Επιμελητήριο (θεματικό rss feed), κάνοντας 
πιο αποτελεσματικό και επιτυγχάνοντας οικονομίες 
κλίμακος.
Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με γενική συζήτηση με 
φορείς απασχόλησης και ανάπτυξης, προς μια Διαδρα-
στική Πλατφόρμα με τους φορείς των Διπλωματούχων 
Μηχανικών, του ΤΕΕ, του ΕΜΠ και των Πολυτεχνείων. 
Είσοδος ελεύθερη.
Πληροφορίες : Τηλ. 210-3291252-4,  e-mail: sci-
work@central.tee.gr, www.tee.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

AΘΗΝΑ

➦Ανοικτή συζήτηση με θέμα: “Ευρωπαϊκή νομισμα-
τική πολιτική εναντίον Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης” 
διοργανώνει σήμερα και ώρα 18:00 το Ινστιτούτο 
Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ). Ομιλητές της 
εκδήλωσης θα είναι οι: Κώστας Βεργόπουλος, Ζαχαρί-
ας Δεμαθάς, Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ομιλιών του Τ.Ε.Ε. 
(Νίκης 4, 1ος όροφος) με ελεύθερη την είσοδο. Όλες 
οι εισηγήσεις της εκδήλωσης είναι αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα του Ι.ΕΚ.Ε.Μ.- Τ.Ε.Ε.: www.iekemtee.gr/el/

Δομές απασχόλησης και σταδιοδρομίας των μηχανικών

 Στην Αθήνα φιλοξενείται φέτος (10 - 13 Ιουλίου), από 
το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, το κορυφαίο συνέδριο για την 
ασφάλεια λογισμικού στην Ευρώπη "OWASP AppSec 
Research".
Πρόκειται για ένα από τα τέσσερα ετήσια, διεθνή 
συνέδρια που διοργανώνει το OWASP.  Απευθύνονται σε 
όλους όσοι ασχολούνται με το λογισμικό: developers, 
analysts, architects, project managers, ειδικούς ασφά-
λειας, αλλά και C-level executives και ενδιαφέρονται για 
τους κινδύνους ασφάλειας των εφαρμογών.
Το OWASP απαλλαγμένο από πιέσεις εταιριών και 
χορηγών (απαγορεύονται αυστηρά οι παρουσιάσεις προ-
ώθησης εταιριών) προσφέρει την πλέον αντικειμενική 
ματιά στις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της ασφάλειας 
του Internet.

Διεθνές συνέδριο 
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Στην επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης 
θα τεθεί εκ νέου το ζήτημα της γνωμοδότησης επί της μελέτης περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων μεγάλων εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε περιοχές 
του νησιού. Η συνεδρίαση της επιτροπής έχει οριστεί για την Πέμπτη 
21 Ιουνίου στις 12.30 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
περιφερειακού καταστήματος Ηρακλείου. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί 
η έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για 
τα παρακάτω έργα:
1. «Αιολικό – αντλητικό – υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 90,1 MW αιολικά και 100 MW 
υδροηλεκτρικό – αντλητικό» της εταιρείας «ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Α.Ε.», στις θέσεις:
α) «Κουτράλια – Άνω Λιμνιά», Δήμων Χερσονήσου και Αγίου Νικο-
λάου, Π.Ε. Ηρακλείου και Π.Ε. Λασιθίου (Υδροηλεκτρικό - Αντλητικό 
Σύστημα 100 MW).
β) «Πλακάκια», Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων (Αιολικό Πάρκο ισχύος 
11,9MW).
γ) «Σπίνα», Δήμων Πλατανιά και Κανδάνου - Σελίνου, Π.Ε. Χανίων (Αιο-

λικό Πάρκο ισχύος 28,9MW).
δ) «Λαμπίνη», Δήμου Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου (Αιολικό Πάρκο 
ισχύος 9,35MW)
ε) «Καλή Συκιά», Δήμου Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου (Αιολικό 
Πάρκο ισχύος 39,95MW).
2. «Αποχετευτικά Δίκτυα και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων οι-
κισμών Φράγματος Ποταμών του Δήμου Αμαρίου, στο Νομό Ρεθύμνου».
3. «Διαχείριση αποβλήτων Δήμου Αμαρίου – Εγκατάσταση Επεξεργα-
σίας Λυμάτων και αποχέτευση Ομαδοποίησης Β – οικισμού Φουρφου-
ρά» Νομού Ρεθύμνου.

Προθεσμία από τη ΔΕΗ 
Οι πρώην πελάτες των εταιρειών Hellas Power Α.Ε. και Energa Power Trading θα πρέπει να συνάψουν σύμβαση με Προμηθευτή επιλογής 
τους, το αργότερο μέχρι την προσεχή Δεύτερα 25 Ιουνίου 2012, υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της η ΔΕΗ. Αναλυτικά, η ΔΕΗ ενημερώνει τους 
καταναλωτές - πρώην πελάτες των εταιρειών HELLAS POWER Α.Ε. και ENERGA POWER TRADING Α.Ε. - που έχουν υπαχθεί στις υπηρεσίες 
του Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, ότι την Κυριακή 24 Ιουνίου λήγει η περίοδος των δύο μηνών από την ημερομηνία ανάληψης από τη ΔΕΗ 
της υπηρεσίας αυτής. Ως εκ τούτου, οι πελάτες αυτοί θα πρέπει να συνάψουν σύμβαση με Προμηθευτή επιλογής τους, το αργότερο μέχρι την 
προσεχή Δεύτερα 25 Ιουνίου 2012. Για τη διευκόλυνσή τους οι ως άνω καταναλωτές, αναφορικά με τη διαδικασία υπογραφής νέου Συμβολαίου, 
μπορούν να ενημερώνονται καλώντας στην ειδική τηλεφωνική γραμμή 214-214-2000 που διαθέτει η ΔΕΗ ΑΕ για το σκοπό αυτό, κατά τις εργά-
σιμες ημέρες από 08:00πμ έως και 08:00μμ. 

Τη διάθεση 252 εκατ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. για 
την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων Κορίνθου -Τρίπολης - Καλαμά-
τας (159 χλμ.) και Λεύκτρου-Σπάρτης (46 χλμ) ενέκρινε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Τα δύο έργα αναμένεται να οδηγήσουν στη δημιουργία 
6.000 θέσεων εργασίας και εντάσσονται στο κατάλογο των 181 έργων 
προτεραιότητας που παρουσίασε το Νοέμβριο του 2011 η Επιτροπή, 
σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την Ελλάδα για επιστροφή στην 
ανάπτυξη. Σχολιάζοντας την απόφαση ο αρμόδιος για την περιφε-
ρειακή πολιτική επίτροπος Γιοχάνες Χαν τόνισε ότι η ανάθεση αυτών 
των έργων αποτελούν θετικό παράδειγμα για το πώς τα διαρθρωτικά 
ταμεία μπορούν να προσελκύσουν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύ-
σεις. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, τα δύο έργα 
εντάσσονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, τη διαχείριση των 
οποίων έχει αναλάβει η κατασκευαστική Μορέας Α.Ε. Ειδικότερα, 
περιλαμβάνεται η κατασκευή 7 σηράγγων και αναμένεται πως τα 
έργα θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2013, ενώ σημεία 
των αυτοκινητοδρόμων θα έχουν ήδη ολοκληρωθεί φέτος. Με την 
ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου -Τρίπολης-Καλαμάτας 
αναμένεται πως ο χρόνος μετακίνησης θα μειωθεί από 2 ώρες και 30 
λεπτά σε 1 ώρα και 45 λεπτά.

Σε επίπεδα χαμηλότερα από το 2005 επέστρεψε η κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαχειριστή 
του Συστήματος για το πρώτο 5μηνο του έτους. Συγκεκριμένα στο 
διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου η ζήτηση ρεύματος ήταν 20,2 εκατ. 
μεγαβατώρες ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2005, για το οποίο 
υπάρχουν στοιχεία, ήταν 21,1 εκατ. Σε σύγκριση με πέρυσι η πτώση 
της κατανάλωσης στο πεντάμηνο είναι 1,77 % ενώ το μήνα Μάιο 
διαμορφώθηκε στο 5,2 %. Μεγαλύτερη πτώση (6,4 %) καταγράφε-
ται στη ζήτηση από νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις ενώ οι 
μεγάλες βιομηχανίες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής 
τάσης αύξησαν οριακά την κατανάλωση ρεύματος το Μάιο κατά 
0.,16 %. Σε επίπεδο παραγωγής, το Μάιο ήταν εμφανείς οι επιπτώ-
σεις της κρίσης καθώς το σύστημα στηρίχθηκε στις εγχώριες πηγές 
ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εισαγωγών φυσικού αερίου 
για ηλεκτροπαραγωγή. Αναλυτικά, η παραγωγή ρεύματος από 
μονάδες φυσικού αερίου μειώθηκε το Μάιο κατά 16 % σε σχέση με 
το Μάιο του 2011 ενώ αυξήθηκε η χρήση των υδροηλεκτρικών κατά 
28 % και η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών κατά 4,8 %. Μικρή 
μείωση, 27 % καταγράφεται και στη λιγνιτική παραγωγή.

Έγκριση 252 εκατ. ευρώ  
για αυτοκινητόδρομους 

Μεγάλη πτώση κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Γνωμοδοτήσεις για  εγκαταστάσεις ΑΠΕ
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Ως μανιτάρια «φυτρώνουν» τα τελευταία χρόνια ανά τον κόσμο τα πολυτελή ξενοδοχεία, τα 
οποία ενώ διασφαλίζουν τις ανέσεις μιας απόδρασης από την καθημερινότητα (φυσικά σε 
όσους έχουν αντίστοιχο βαλάντιο), ικανοποιούν παράλληλα τις οικολογικές ανησυχίες τους. Σε 
κάποιες περιπτώσεις τα «πράσινα» ξενοδοχεία εμπλέκουν στο …οικολογικό κίνημα το οποίο 
εκφράζουν και τους πελάτες τους, π.χ. ωθώντας τους πελάτες στην ποδηλασία αντί της χρήσης 
αυτοκινήτου, προκαλώντας τους να φυτέψουν δένδρα ή φυτά στο περίβολο της ξενοδοχειακής 
μονάδας, καλλιεργώντας λαχανικά και φρούτα τα οποία καταναλώνουν στο εστιατόριο ή απλώς 
ζητώντας να επαναχρησιμοποιούν τις πετσέτες τους !
Με την βοήθεια ειδικών του «πράσινου» τουρισμού, το CNN κατέγραψε 10 πολυτελή οικολογικά 
ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, τα οποία παρουσιάζουμε κι εμείς σήμερα και αύριο.

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Green House Hotel (Bournemouth, Ηνωμένο Βασίλειο) 
Είναι ένα boutique ξενοδοχείο σε μια γοητευτική παράκτια πόλη στα νοτιοδυτικά της Αγγλίας και οι 
ιδιοκτήτες τους ισχυρίζονται ότι είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον ξενοδοχείο στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Χαρακτηριστικά του: κρεβάτια κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από φυσικά υλικά, όπως μπαμπού, 
διασφαλίζει τη θέρμανσή του από ηλιακά πάνελ, συλλέγει τα όμβρια ύδατα, διαθέτει σύστημα βιολογικού 
καθαρισμού υδάτων, χρησιμοποιεί συστηματικά τοπικά τρόφιμα.

Le Fay Resort and Spa (Λίμνη Garda, Ιταλία) 
Με θέα τη λίμνη το ξενοδοχείο έχει σχεδιαστεί να συνδυάζει την πολυτελή φιλοξενία με την περιβαλλοντική 
ευθύνη. Βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα από την ιστορική πόλη της Βερόνα, είναι εναρμονισμένο στο 
τοπίο και χρησιμοποιεί state-of-the-art τεχνολογία για την εξοικονόμηση ενέργειας. Στα χαρακτηριστικά 
του περιλαμβάνονται: μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, που διασφαλίζει την 
παροχή ζεστού νερού και κλιματισμού, διαθέτει μικροστροβίλους, φωτοβολταϊκά πάνελ και λογισμικό για τη 
διαχείριση εξοικονόμηση ενέργειας και μέγιστη αξιοποίηση του νερού.

Can Marti ( Ίμπιζα, Ισπανία) 
Το ισπανικό τουριστικό νησί μπορεί να είναι ένα διεθνούς 
φήμης τουριστικός προορισμός, ωστόσο, είναι και ένας 
ελκυστικός προορισμός για όσους διακατέχονται από 
οικολογική συνείδηση. Η συγκεκριμένη αγροικία, κτισμένη 
πριν από 400 χρόνια, διαθέτει σήμερα φωτοβολταϊκά 
πάνελ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παροχή 
ζεστού νερού από ανακυκλωμένο νερό με ηλιακό σύστημα 
θέρμανσης, πισίνα βιολογικού καθαρισμού, με φίλτρα και 
φυτά αντί χημικές ουσίες, καθώς και προσφορά δωρεάν 
ποδηλάτων για βόλτες σε όλο το νησί.

Campi Ya Kanzi (Κένυα) 
Στους πρόποδες του όρους Κιλιμάντζαρο, μια ώρα πτήση 
από το Ναϊρόμπι, βρίσκεται αυτό το ξενοδοχείο που δίνει 
την ευκαιρία στους επισκέπτες του να κατασκηνώσουν στην 
έρημο της Αφρικής. Η πολυτέλεια Tented Safari Camp, 
συνδυάζεται με την ευρηματικότητα των Ιταλών ιδιοκτητών 
του ξενοδοχείου και τη φιλοξενία της τοπικής κοινωνίας των 
Maasai. Έχει κερδίσει μια σειρά βραβεία του οικολογικού 
τουρισμού. Το νερό που χρησιμοποιείται είναι βρόχινο, η 
ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από φωτοβολταϊκά πάνελ, 
ενώ το φαγητό μαγειρεύεται με χρήση ενός φιλικού προς 
το περιβάλλον άνθρακα.  και θερμικών ηλιακών πάνελ 
παρέχουν ζεστό νερό.
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Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) και το Ινστιτούτο Επιστημονικής 
και Τεχνολογικής Πληροφόρησης της Κίνας (ISTIC) υπέγραψαν Πλαίσιο 
Συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στον τομέα 
της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης και την προώθηση 
της επιστήμης και τεχνολογίας σε κάθε χώρα.  Το Πλαίσιο Συνεργασίας 
υπογράφηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, από τον Διευθυντή του ΕΚΤ 
Ευάγγελο Μπούμπουκα και τον Γενικό Διευθυντή του ISTIC δρα Ντεφάνγκ 
Χε (Defang He).  Η συνεργασία των δύο φορέων, σύμφωνα με το ΕΚΤ, θα 
επικεντρωθεί σε θέματα ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων, επιστη-
μονικών εκδόσεων, ερευνητικών ηλεκτρονικών υποδομών, βιβλιομετρικών 
μετρήσεων, δεικτών ερευνητικής δραστηριότητας, ανοικτής πρόσβασης στη 
γνώση, καθώς επίσης πρακτικών αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελε-
σμάτων.  Το Πλαίσιο Συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, την ανταλλαγή επιστημόνων μεταξύ των 
δύο φορέων, την από κοινού συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά και αναπτυ-
ξιακά έργα, καθώς και την προώθηση συνεργασιών σε άλλα πεδία που θα 
συμφωνηθούν και από τα δύο μέρη. Το Πλαίσιο Συνεργασίας θα παραμείνει 
σε ισχύ για περίοδο πέντε ετών και θα μπορεί να ανανεώνεται μετά από 

αμοιβαία συμφωνία των δύο μερών. 

Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 

Την αντιστροφή της τάσης έντονων εκροών καταθέσεων που κορυφώ-
θηκε την προηγούμενη εβδομάδα εν όψει των εκλογών καταγράφει το 
Reuters, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές. Οι Έλληνες που την προη-
γούμενη εβδομάδα έσπευσαν να "τραβήξουν" καταθέσεις έως και 800 
εκατ. ευρώ ημερησίως εν μέσω φόβων για επιστροφή στη δραχμή, 
επιστρέφουν μέρος των καταθέσεων, σημειώνουν οι πηγές. "Η αιμορ-
ραγία σταμάτησε", δήλωσε στο πρακτορείο ένας τραπεζίτης. Τράπεζα 
που έχανε καταθέσεις περίπου 30 εκατ. ημερησίως στο διάστημα πριν 
τις εκλογές -τα περισσότερα εκ των οποίων κατέληγαν σε χρηματοκι-
βώτια ή στα σπίτια των καταθετών, είδε την τάση να αντιστρέφεται από 
Δευτέρα. "Εχθές είδαμε αντιστροφή της τάσης. Επέστρεψαν καταθέ-
σεις περίπου 15 εκατ. ευρώ", δήλωσε στέλεχος της τράπεζας. Ωστόσο, 
πολλοί τραπεζίτες σημείωσαν ότι οι πελάτες του private banking που 
έχουν φυγαδεύσει κεφάλαια στο εξωτερικό, δεν έχουν δείξει ακόμη 
διάθεση επιστροφής των καταθέσεων.  Έτερος τραπεζίτης υπογράμ-
μισε ότι η τράπεζα είχε εισροές καταθέσεων έως 10.000 ευρώ από 
μικροκαταθέτες, αλλά δεν είχε δει ακόμη επιστροφή ποσών μεγαλύ-
τερων των 50.000 ευρώ. "Δεν είχαμε εκροές εχθές και αναμένουμε 
αντίστοιχη εικόνα και σήμερα", σημείωσε, προσθέτοντας ότι βοήθησε 
το εκλογικό αποτέλεσμα. 

Με καθυστέρηση έλαβαν οι δήμοι της χώρας τις πιστώσεις ύψους 18.400.000 
ευρώ, για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, 
μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον υπουργό Εσωτερικών 
Αντώνη Μανιτάκη.  Έτσι, μετά και τις πρώτες καταστροφικές πυρκαγιές των 
προηγούμενων ημερών, οι ΟΤΑ μπορούν να χρηματοδοτήσουν με το παρα-
πάνω ποσό, όπως αναφέρεται στην απόφαση, ενέργειες όπως ο καθαρισμός 
βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου στα περιαστικά δάση, άλση κ.λπ., κα-
θαρισμό-έλεγχο χωματερών, ενίσχυση εθελοντικών ομάδων σε επίπεδο δή-
μων, καθώς και θέματα εξοπλισμού (βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κ.λπ.) 
και λειτουργικά έξοδα (υπερωρίες μη μόνιμου προσωπικού, καύσιμα κ.λπ.). 
Σημειώνεται ότι η κατανομή πραγματοποιήθηκε με βάση την πρόταση της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κατάρτιση της οποίας λή-
φθηκαν υπόψη κριτήρια που συνδέονται με τον κίνδυνο πυρκαγιών, ποσοστό 
δασοκάλυψης, δημογραφικά στοιχεία, περιοχές δικτύου NATURA 2000 κ.λπ.

Οι καταθέσεις επιστρέφουν  
στις ελληνικές Τράπεζες 

Πιστώσεις για την αντιπυρική  
προστασία 

Υποχώρησε τον Απρίλιο η κατασκευαστική παραγω-
γή στην Ευρωζώνη, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι τα 
προβλήματα στην οικονομία της περιοχής συνεχίζονται το 
δεύτερο τρίμηνο, μετά τη στασιμότητα της ανάπτυξης το 
πρώτο. Όπως ανακοίνωσε η Eurostat, η κατασκευαστική 
παραγωγή μειώθηκε κατά 2,7% σε μηνιαία βάση και κατά 
5% σε ετήσια. Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμέ-
νη εβδομάδα έδειξαν μείωση της βιομηχανικής παραγω-
γής κατά  0,8% τον Απρίλιο, ενώ πιο πρόσφατες έρευνες 
δείχνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να 
υποχωρεί το Μάιο, καθώς η κρίση χρέους επηρεάζει 
αρνητικά την εμπιστοσύνη και τα προγράμματα λιτότητας 
μειώνουν τη ζήτηση. Αρνητικά αναθεωρήθηκε άλλωστε 
η αύξηση της κατασκευαστικής παραγωγής του Μαρτίου, 
σε 11,4% από 12,4% που είχε ανακοινωθεί αρχικά.  Η μεί-
ωση του Απριλίου ήταν εμφανής σε όλη την Ευρωζώνη 
με τη Γερμανία να εμφανίζει πτώση 6%, την Ισπανία 2,3% 
και την Ιταλία 4,4%. Από τις μεγαλύτερες οικονομίες μόνο 
η Γαλλία εμφάνισε αύξηση, 2,3%

Πτώση της κατασκευαστικής 
δραστηριότητας  
στην ευρωζώνη 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σήμερα ολοκληρώνεται η συμφωνία και 
ανακοινώνονται τα πρόσωπα- ΠΟΛΥΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ- Υπογραφές των αρχηγών σε 
δεσμευτικό κείμενο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Επιχείρηση ανάσχεσης της ύφεσης από τη νέα 
κυβέρνηση- ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ.

ΚΕΡΔΟΣ: Έξι στελέχη από τα τρία κόμματα συνέγραψαν το 
κείμενο των στόχων της νέας κυβέρνησης- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ- Σήμερα 

ανακοινώνονται οι υπουργοί που πιάνουν αμέσως δουλειά- 
Πρώτη αποστολή η ευπρόσωπη παρουσία στο αυριανό 
Eurogroup.

ΕΞΠΡΕΣ: Ολονύχτιες διαπραγματεύσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ 
για το πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας- ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΕΥΘΡΑΥΣΤΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ- Εισροές 200 εκατ. ευρώ- 
Ανακάμπτουν οι κρατήσεις. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Νέες συναντήσεις σήμερα Σαμαρά με Βενιζέλο 
και Κουβέλη- Εξωκοινοβουλευτικοί σε κρίσιμα υπουργεία • 
ΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΧΩΝ- 
Υπέρ της επιμήκυνσης οι ΗΠΑ.

ΤΑ ΝΕΑ: Το πρόγραμμα, τα πρόσωπα και τα παρασκήνια- ΛΥΝΟΥΝ 
ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- Συναντήσεις σήμερα 
του Αντ. Σαμαρά με Ευ. Βενιζέλο και Φ. Κουβέλη • ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ 
ΣΕ ΟΛΑ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡ • Σύνοδος G20: ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Σήμα από Βρυξέλλες- Ουάσιγκτον για 
χαλάρωση μνημονίου- ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΕ 
ΟΝΟΜΑΤΑ- ΕΚΠΛΗΞΗ- Για ποιες αλλαγές στο Μνημόνιο συμφωνούν 
καταρχήν Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜ.ΑΡ. • Γιατί άργησε η κυβέρνηση- 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ.

ΕΘΝΟΣ: Τα φαβορί και τα αουτσάιντερ για τις κυβερνητικές 
θέσεις- ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ- Αναβαθμισμένη 
η συμμετοχή τεχνοκρατών σε κρίσιμα υπουργεία- Στη νέα γενιά 
των στελεχών της ΝΔ στρέφεται ο Α. Σαμαράς • Σύγκρουση: ΟΙ 
«ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ» ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΘΕΛΟΥΝ… ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
• Σπάει το μέτωπο αδιαλλαξίας από την Ευρώπη- ΑΝΑΣΑ ΜΕ 3 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Και τώρα η επιλογή των μελών της- 

ΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΓΙΑ… ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Νέες συναντήσεις σήμερα 
Αντ. Σαμαρά με Ευ. Βενιζέλο και Φ. Κουβέλη- Συνεχίζεται και η 
σύσκεψη εκπροσώπων Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ για το τελικό πλαίσιο 
της προγραμματικής συμφωνίας.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Συμφώνησαν Σαμαράς- Βενιζέλος- Κουβέλης- 
«ΚΛΕΙΔΩΣΕ» Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

ΕΣΤΙΑ: ΤΩΡΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Ο Σχηματισμός 
Κυβερνήσεως συνεργασίας.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Τελειώστε την πλάκα, μην παίζετε με τα νεύρα του 
κόσμου- Η ΧΩΡΑ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΦΩΦΗ!!!

Η ΑΥΓΗ: ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ ΧΕΡΙ- ΧΕΡΙ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ- 
Μνημονιακή κυβέρνηση υπό τον Αντ. Σαμαρά, με τη συμμετοχή της… 
αντιμνημονιακής ΔΗΜΑΡ στα σκαριά.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΘΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Όλο το παρασκήνιο και οι διαβουλεύσεις- ΣΚΛΗΡΟ 
ΠΟΚΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Βασιλιάς Λέων ο Σοφός (10ος αιώνας): «Ο 
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΟΤΑΝ ΛΑΜΨΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ»!!!
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ΔΥΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΗΜΕΡΑ «ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ» ΤΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 4 | 20/06/2012

Σήμερα αναμένεται να οριστικοποιηθεί n συμφωνία 
για τον σχηματισμό κυβέρνησης με τη συμμετοχή της 
ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, μετά τις συναντήσεις 
των πολιτικών αρχηγών που έχουν προγραμματιστεί 
το μεσημέρι. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΝΔ 
Αντώνης Σαμαράς συναντάται στις 12.00 στη Βουλή 
με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Eυ. Βενιζέλο και μία 
ώρα αργότερα με τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ Φ. 
Κουβέλη. Στις 13.00 θα συνεχιστεί και n σύσκεψη 
της επιτροπής, που αποτελείται από εκπροσώπους 
των τριών κομμάτων, προκειμένου να ολοκληρώσουν 
τον καθορισμό του κοινού προγραμματικού πλαισίου 
της νέας κυβέρνησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, n 
συμφωνία θα αφορά τον σχηματισμό κυβέρνησης 
μακράς πνοής τουλάχιστον μέχρι το 2014. Στη 
συνάντηση αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα 
σημεία σύγκλισης τα οποία θα αποτελέσουν και τις 
προγραμματικές δεσμεύσεις της νέας κυβέρνησης. 
Μετά την οριστικοποίηση της προγραμματικής 
συμφωνίας αναμένεται να λυθεί άμεσα και το θέμα 
των στελεχών που θα απαρτίζουν το νέο κυβερνητικό 
σχήμα. Η επίσπευση των διαδικασιών για τον 
σχηματισμό κυβέρνησης είχε ανακοινωθεί χθες μετά 
τη συνάντηση που είχαν το πρωί ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ Eυ. Βενιζέλος και ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Φ. 
Κουβέλης. Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί επικέντρωσαν 
στην ανάγκη προγραμματικών συγκλίσεων, αλλά και 
στην επιλογή φερέγγυων και ικανών προσώπων που 
θα συμμετέχουν στο νέο κυβερνητικό σχήμα. 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 10 | 20/06/2012

 Μόνο όσοι χρωστούν στην εφορία έως και 300 ευρώ 
θα γλιτώσουν από το "κυνήγι" που ετοιμάζεται να 
εξαπολύσει ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός για την 
είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών, αμέσως μετά τη 
λήξη της προθεσμίας υπαγωγής στη σχετική ρύθμιση 
στις 29 Ιουνίου, με στόχο να περιοριστούν σι απώλειες 
στο σκέλος των εσόδων και να κλείσει μέρος της 
"μαύρης τρύπας" του προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, 
n Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών 
Θεμάτων στο νέο εγχειρίδιο με τις συνηθέστερες 
ερωτήσεις και απαντήσεις που εξέδωσε, και στο οποίο 
περιλαμβάνονται θέματα φορολογίας εισοδήματος, 
κεφαλαίου, ΚΒΣ, ΦΠΑ, Μητρώου κλπ., δίνη ιδιαίτερη 
έμφαση στα θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων και 
στο σχετικό κεφάλαιο, μεταξύ άλλων, επισημαίνει 
ότι "δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης 
κατά οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 

βεβαιωμένες στις ΔΟΥ υπέρ του Δημοσίου , νομικών 
προσώπων και τρίτων ύφους 300 ευρώ, πλην του 
μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών 
στα χέρια τρίτων". Αναλυτικότερα, οι νέες οδηγίες που 
δόθηκαν αρμοδίως από το υπουργείο συνοψίζονται 
στα εξής:
 1.Τα ληξιπρόθεσμα χρέη επιβαρύνονται ή όχι με 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, α) κατά την 
υπαγωγή τους σε ρύθμιση νόμου β) κατά την υπαγωγή 
τους σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής;
 α) Εξαρτάται από το περιεχόμενο της διάταξης του 
νόμου. Για παράδειγμα οι βεβαιωμένες οφειλές 
μέχρι 30.09.2010 ρυθμίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 14 ν.3888/2010 σε μηνιαίες δόσεις 
από δύο έως σαράντα πέντε με απαλλαγή από τις 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό 
από 95% έως 50%, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων 
που επιλέγονται από τον οφειλέτη. Γενικότερα οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές δύναται να υπαχθούν σε 
διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 13-21 ν. 2648/1998 όπως 
ισχύουν.
 β) Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπάγονται σε 
διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, εξακολουθούν 
να επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής με μειωμένο, ωστόσο, ποσοστό, έναντι 
της ισχύουσας κατά 30% και με την προϋπόθεση της 
συνέπειας του οφειλέτη ως προς την καταβολή των 
μηνιαίων δόσεων.
 γ) Η απαλλαγή από την πληρωμή του 30% των 
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που 
επιβαρύνουν την οφειλή από την ημερομηνία 
χορήγησης της διευκόλυνσης και μετά, καθώς 
και n απαλλαγή από την πληρωμή του συνόλου 
των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής της 
τελευταίας δόσης της διευκόλυνσης εφόσον ο 
υπόχρεος συμμορφώνεται πλήρως, παρέχονται μόνο 
στην πρώτη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, στην 
οποία περιλαμβάνεται και n επανεξέταση αυτής για 
αύξηση του αριθμού των δόσεων".
 2.Σε ποια περίπτωση δεν αποδίδονται τυχόν 
επιστροφές φόρων κλπ. στους δικαιούχους; α) 
Όταν οι δικαιούχοι οφείλουν στο Δημόσιο, οι 
τυχόν απαιτήσεις κατά του Δημοσίου πρέπει να 
συμψηφιστούν, αυτεπάγγελτα. Ο συμψηφισμός 
συντελείται με τις προσαυξήσεις που υφίστανται κατά 
την ημερομηνία συνάντησης των ανταπαντήσεων. β) 
όταν το επιστρεπτέο ποσό είναι κάτω των 5 ευρώ, 
εκτός και αν από ειδική διάταξη ορίζεται διαφορετικά. 
3.Εάν n έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και 
πλειστηριασμός. Όχι. Μετά την επιβολή της 
κατάσχεσης κινητού ή ακινήτου, ο προϊστάμενος 
της ΔΟΥ εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, στο 
οποίο ορίζεται n ημερομηνία διενέργειας του, εντός 
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συγκεκριμένης συντόμου προθεσμίας.
 4.Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη 
ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος; Για την είσπραξη 
ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν 
έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 
ή σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά 
την κρίση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, τα μέτρα 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ΝΔ 356/1974 
(ΚΕΔΕ) και είναι: α) Κατάσχεση κινητών, είτε στα 
χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων 
γενικώς κυριότητας του οφειλέτη που βρίσκονται 
στα χέρια τρίτου, β) Κατάσχεση ακινήτων. Εκτός των 
ανωτέρω είναι δυνατή, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία n λήψη σε βάρος του οφειλέτη του 
Δημοσίου διοικητικών ασφαλιστικών και δικαστικών 
μέτρων, όπως n ποινική δίωξη σε εκτέλεση σχετικής 
δικαστικής απόφασης. 
5.Είναι δυνατή n άρση κατάσχεσης και n εξάλειψη 
υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο; 
Ναι, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του 
χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά 
την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο 
με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους 
αποδέσμευσης.
 6.Πότε παραγράφεται το δικαίωμα επιστροφής 
αξίωσης κατά του Δημοσίου; α) Η κατά του Δημοσίου 
απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το 
νόμο καταβληθέντος σε αυτό χρηματικού ποσού 
παραγράφεται μετά τρία έτη από της καταβολής, β) 
Χρηματική απαίτηση για την οποία έχει εκδοθεί τίτλος 
πληρωμής υπόκειται σε παραγραφή πέντε έτη από την 
έκδοση αυτού.
 7.Ρυθμίζονται οφειλές υπέρ τρίτων βεβαιωμένες στις 
ΔΟΥ; Είναι δυνατή n ρύθμιση από τα αρμόδια όργανα 
οφειλών προς τρίτους, βεβαιωμένων στις ΔΟΥ και 
ισχύει ό,τι και για τα χρέη προς το Δημόσιο. 
8.Μπορούν οι ΔΟΥ να εισπράξουν οφειλές προς 
άλλα κράτη; Ναι και συγκεκριμένα τις οφειλές 
από: α) ΦΠΑ, Εισόδημα, Φόρους Περιουσίας, προς 
τα κράτη μέλη της E.E., σύμφωνα με την 2008/55 
οδηγία της Ε.K. (Ευρωπαϊκή Κοινότητα). β) όσες 
προβλέπονται από διακρατικές συμβάσεις, κυρίως 
φόρο εισοδήματος και φόρο κεφαλαίου. 
9.Μπορούν να ληφθούν τα προβλεπόμενα από τον 
ΚΕΔΕ μέτρα για την είσπραξη οφειλών υπέρ τρίτων 
και Νομικών προσώπων βεβαιωμένων στις ΔΟΥ; 
Ναι, μπορούν να ληφθούν τα προβλεπόμενα από τον 
ΚΕΔΕ μέτρα για είσπραξη των οφειλών υπέρ τρίτων 
και Νομικών Προσώπων, εκτός από κατάσχεση σε 
μισθούς και συντάξεις. 
10. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το 
Δημόσιο, για το οποίο μπορεί να ασκηθεί ποινική 
δίωξη οφειλέτη; Ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί 
εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το 

Δημόσιο από κάθε αιτία συμπεριλαμβανομένων των 
κάθε είδους τόκων n προσαυξήσεων υπερβαίνει το 
ποσό των 5.000 ευρώ. 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 10.000 ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 26 | 20/06/2012

Σε διάστημα 20 ημερών περισσότεροι από 10.000 
ελεύθεροι επαγγελματίες έσπευσαν και αξιοποίησαν 
τη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών «κλείνοντας» 
τα μπλοκάκια τους. Ο φόβος, αλλά και n οικονομική 
δυσπραγία οδήγησε πολλούς φορολογούμενους στα 
γκισέ της εφορίας για να γλιτώσουν τα 500 ευρώ του 
τέλους επιτηδεύματος, καταβάλλοντας ωστόσο ένα 
μικρό πρόστιμο. Με τη ρύθμιση αυτή, το υπουργείο 
Οικονομικών είναι n πρώτη φορά που δείχνει 
να αντιλαμβάνεται την αδυναμία των πολιτών να 
ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, 
δείχνοντας ταυτόχρονα κοινωνική δικαιοσύνη. Βέβαια, 
είναι πολλά αυτά που θα πρέπει να αλλάξουν ακόμα. 
Όπως για παράδειγμα το επιτόκιο που επιβάλλει το 
υπουργείο Οικονομικών σε όποιον έχει ληξιπρόθεσμες 
οφειλές. Αυτό φθάνει ετησίως στο 18%. Ένα άλλο θέμα 
που θα πρέπει να ρυθμίσει είναι αυτό της καταβολής 
των φετινών φόρων που θα προκύψουν από τις 
φορολογικές δηλώσεις. Είναι αδύνατο, συνταξιούχοι 
ακόμα και μισθωτοί με μεσαία εισοδήματα να 
μπορέσουν να πληρώσουν ποσά που θα φθάνουν 
περίπου τα 3.000 ευρώ όταν οι αποδοχές τους  δεν 
φθάνουν ούτε για να «βγάλουν» τον μήνα.

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 47 | 20/06/2012

Διαφάνεια στις αναθέσεις μελετών δημοσίων έργων 
ζητά με επιστολή του προς όλους τους δημάρχους 
της Μαγνησίας το Τεχνικό Επιμελητήριο του νομού, 
μετά τη διαπίστωση ότι υπογράφονται συμβάσεις με 
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με μελετητές 
σε διαφορετικό αντικείμενο από αυτό της μελέτης, 
ή σε μελέτες που διαιρούνται σε μικρότερες με 
επιμέρους αντικείμενα ώστε να δοθούν στη συνέχεια 
με απευθείας ανάθεση. Όπως αναφέρει στην επιστολή, 
πληροφορήθηκε γι' αυτές τις πρακτικές από τον 
Σύλλογο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
Μαγνησίας, ο οποίος το διαπίστωσε μελετώντας τις 
ιστοσελίδες του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». To TEE Μαγνησίας 
σημειώνει πως αν και n διαδικασία δεν είναι 
παράνομη, εντούτοις αποτελεί εξαιρετική διαδικασία 
και δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται συχνά. «Κανόνες 
ηθικής (επειδή το νόμιμο δεν είναι πάντοτε και ηθικό), 
επιτάσσουν την πρόσκληση όλων των μελετητικών 
γραφείων της περιοχής, που έχουν τα νόμιμα 
προσόντα, έτσι ώστε να μην παρατηρούνται συνθήκες 
αθέμιτου ανταγωνισμού», τονίζει.


