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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η Ε.Ε. αισθάνθηκε, αυτή τη φορά, την ανά-
γκη να «καλύψει τα νώτα» της, δίνοντας την 
έκθεσή της για την πορεία της ελληνικής 
οικονομίας, παραδεχόμενη ότι η ύφεση έχει 
ξεφύγει, κάτι που μπορεί να συμβεί και με το 
νέο μνημόνιο !

Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι οι επιπτώσεις από 
την εφαρμογή το 2013 των νέων περικοπών 
σε μια ήδη αδύναμη οικονομία μπορεί να 
είναι πιο καταστροφική από το αναμενόμενο 
και εκτιμά ότι οι συνέπειες αυτές μπορούν να 
μετριαστούν αν το Δημόσιο ξεπληρώσει τις 
οφειλές του στους ιδιώτες.

Κατά την άποψή της η σταθεροποίηση της 
οικονομίας και η ανάκαμψη αναμένεται τους 
επόμενους 12-18 μήνες και αναφέρεται χα-
ρακτηριστικά στην έκθεση ότι «η οικονομία θα 
συρρικνωθεί 6% το 2012 και 4,25% το 2013 
πριν αρχίσει να ανακάμπτει (σε τετραμηνιαία 
βάση) στα τέλη του 2013 - αρχές 2014». Το 
2014 αναμένεται ανάπτυξη 0,6% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, η ανάκαμψη θα εξαρτηθεί, όπως 
τονίζεται, από την αποκατάσταση της επιχει-
ρηματικής εμπιστοσύνης και των επενδύσεων 
και από το θετικό αντίκτυπο της εφαρμογής 
των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έρ-
γων.

Θυμίζουμε, τόσο προς τους συντάκτες της έκ-
θεσης, όσο και προς κάθε άλλο υπεύθυνο ή, 
έστω, ενδιαφερόμενο, ότι η ελληνική οικονο-
μία καταδυναστεύεται από ύφεση για έκτη συ-
νεχόμενη χρονιά και σ’ αυτό το πρωτοφανές 
γεγονός, για οποιαδήποτε χώρα, συνέβαλε 
και η Ε.Ε., ως συμμέτοχος των αποφάσεων 
και της «πειθούς» της «τρόικα» προς του Έλ-
ληνες αρμόδιους !

Για να ξέρουμε τις λέμε κάθε φορά και όχι 
μόνο εκ των υστέρων…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΔΥ ΚΑΙ ΓΣΕΕ 

Απεργιακή αντίδραση 
στο φορολογικό νομοσχέδιο

Εικοσιτετράωρη απεργία στο δη-
μόσιο και στάση εργασίας στον 
ιδιωτικό τομέα (12 έως 3 μμ)  και 
παράλληλα συλλαλητήριο στις 
12.30 μμ στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος διοργανώνουν σήμερα η 
ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ αντίστοιχα, σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας για την ακο-
λουθούμενη πολιτική και το νέο 
φορολογικό. Παράλληλα οι εργα-
ζόμενοι αντιδρούν για τις νέες με-
γάλες μειώσεις μισθών σε δημόσιο 
και ΔΕΚΟ, ζητούν την ακύρωση 
των διαθεσιμοτήτων-απολύσεων, 
την ανατροπή της εκ περιτροπής 
εργασίας, της μαύρης και ανασφά-
λιστης εργασίας, της ισοπέδωσης 
των θεμελιακών εργασιακών δικαι-
ωμάτων και την ακύρωση των πολι-
τικών της ύφεσης και του ξεπουλή-
ματος της δημόσιας περιουσίας. Ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρ-
τζης, με μήνυμα του κάλεσε τους 
διπλωματούχους μηχανικούς να 
συμμετάσχουν μαζικά και αγωνιστι-
κά στις σημερινές κινητοποιήσεις. 
Η  ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ συμμετέχει στη 
σημερινή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ, 
ενώ η Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε ανακοίνωσε τη 
συμμετοχή της στην κινητοποίηση 
της ΓΣΕΕ. Παράλληλα διευρύνε-
ται το απεργιακό μέτωπο σχεδόν 
σε όλο το φάσμα του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα. Η OTOE θα λάβει 
μέρος στην τρίωρη πανελλαδική 
στάση εργασίας της ΓΣΕΕ και στο 
συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στην 
πλατεία Κλαυθμώνος.  Επιπλέον, 
στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ 
θα συμμετάσχει και η ΠΟΕ-ΟΤΑ 
με προσυγκέντρωση στην πλατεία 
Καραϊσκάκη στις 11:30 και πορεία 
προς το υπουργείο Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης. 
Εν τω μεταξύ, σήμερα παραμέ-
νουν κλειστά τα φαρμακεία όλης 
της χώρας .Στο γύρο αυτό των κι-
νητοποιήσεων εισέρχονται και οι 
νοσοκομειακοί γιατροί Αθήνας και 
Πειραιά. Σήμερα τα νοσοκομεία θα 
λειτουργούν με προσωπικό ασφα-
λείας. Απεργίες προγραμματίζονται 
και στις συγκοινωνίες. 

Το ΤΕΕ καλεί 
τους διπλωμα-
τούχους μηχανι-
κούς να συμμε-
τάσχουν μαζικά 
και αγωνιστικά 
στις σημερινές 
κινητοποιήσεις 
της ΑΔΕΔΥ και 
ΓΣΕΕ

Το ΤΕΕ στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και υλοποιώντας τις δεσμεύσεις του με στόχο 
την ανάδειξη του «άρθρου μόνου» διοργανώνει εσπερίδα με θέμα:  «Οι νέες ρυθμίσεις για 
τις φωτοβολταϊκές επενδύσεις. Στρεβλώσεις της αγοράς ενέργειας και συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού. Ποιοι ωφελούνται, ποιοι καταστρέφονται: στο πλαίσιο της απόφασης ανά-
δειξης του "άρθρου μόνου" Ν.4093/2012 και ποιους εξυπηρετεί». Η εσπερίδα πραγματο-
ποιείται σήμερα  Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012, στις 18.00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 
ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα 1ος όροφος). 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης αναλυτικά στη σελ 3.

Σήμερα η εσπερίδα του ΤΕΕ  
για τις φωτοβολταϊκές επενδύσεις

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
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

20
 Δεκεμβρίου

2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  για την  παρουσίαση των πρώτων 
εθνικών διαδικτυακών υπηρεσιών,  σε εφαρμο-
γή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) και του Ν. 
3882/2010 ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Δημιουργία της Βιομηχανίας των 
Οργανικών Ηλεκτρονικών στην Ελλάδα»
ΑΘΗΝΑ

Οργανισμός Κτηματολογίου & 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας 

Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης

21
 Δεκεμβρίου

2012

Εκδήλωση με θέμα: "Ο Ερνέστ Εμπράρ και η ανάδυση 
της σύγχρονης Θεσσαλονίκης" πραγματοποιείται την 
Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 20.00, στην 
αίθουσα Μορίς Σαλτιέλ του νέου κτιρίου του Μεγάρου 
Μουσικής (Μ2)της Θεσσαλονίκης.
 Η εσπερίδα θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς του Υπουρ-
γού Μακεδονίας – Θράκης, Θεόδωρου Καράογλου, 
του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακε-
δονίας, Διονύση Ψωμιάδη, του Αντιπεριφερειάρχη 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Απόστολου 
Τζιτζικώστα, του Προέδρου Τ.Ε.Ε. / Τ. Κ. Μ. Τάσου 

Κονακλίδη και του Προέδρου Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Π.Σ. του Α.Π.Θ., Γιώργου Παπακώστα.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα μιλήσουν οι:
-Αλέκα Γερόλυμπου καθηγήτρια Τμ. Αρχιτεκτόνων 
ΠΣ ΑΠΘ με θέμα: «Μορφή, λειτουργία και μνήμη της 
μεσοπολεμικής πόλης. Σχεδιάζοντας τη  Θεσσαλονίκη 
μετά την πυρκαγιά»
-Βασίλης Κολώνας καθηγητή Τμ. Αρχιτεκτόνων Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας: «Η αρχιτεκτονική της πόλης 
πριν και μετά τον Εμπράρ»
-Νίκος Καλογήρου καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων ΠΣ 

ΑΠΘ: «Υβριδική αναδι-
άρθρωση και νέα αστικά 
πρότυπα στη Θεσσαλονίκη 
του μεσοπολέμου.
Η εσπερίδα εντάσσεται στο 
πλαίσιο των παράλληλων 
εκδηλώσεων της έκθεσης: 
«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 100+.  
Πόλη και Αρχιτεκτονική. 
Εκμοντερνισμοί και προ-
σαρμογές» και διοργανώ-

νεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, το ΤΕΕ ΤΚΜ 
και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΠΣ ΑΠΘ

Έντονα γιορταστικό το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του 
Μουσείου Ακρόπολης, που ξεκινά το Σαββατοκύριακο 
που μας έρχεται. Παιδικά εργαστήρια, οικογενειακά αρ-
χαιολογικά παιχνίδια, τρισδιάστατες προβολές, μουσικές 
εκδηλώσεις και χριστουγεννιάτικα κεράσματα είναι μερι-
κές από τις εκπλήξεις που περιμένουν τους επισκέπτες 
του τη φετινή εορταστική περίοδο.
Μεταξύ άλλων, στο Μουσείο θα λειτουργήσουν:
- Παιδικό εργαστήριο «Η Ειρεσιώνη και τα Κάλαντα»
Το Μουσείο προσκαλεί τους μικρούς του φίλους να 
στολίσουν την Ειρεσιώνη, ένα κλαδί ελιάς, όπως έκαναν 
στην αρχαιότητα. Έτσι θα γνωρίσουν από πού προέρχεται 
το αγαπημένο τους έθιμο. Επίσης θα τραγουδήσουν 
κάλαντα ηλικίας σχεδόν 3.000 ετών.
-Τρισδιάστατες προβολές
Το Μουσείο καλωσορίζει τους επισκέπτες στην Αίθουσα 
Εικονικής Πραγματικότητας με τρισδιάστατες προβολές 
προκειμένου να μάθουν περισσότερα για τα μνημεία της 

Ακρόπολης (Ημέρες προγράμματος: Σάββατο 22 Δεκεμ-
βρίου, Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 
& Κυριακή 30 Δεκεμβρίου). Επίσης, η δεκαπεντάλεπτη 
ταινία «Η Ακρόπολη στην Αρχαιότητα» θα προβάλλεται 
στο διάστημα 1.30 μμ. έως 5.00 μ.μ. Το πρόγραμμα απευ-
θύνεται σε επισκέπτες ηλικίας άνω των 13 ετών.
-Μουσική βόλτα στους εκθεσιακούς χώρους
Την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 30 Δεκεμ-
βρίου, μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να απολαύσουν 
τα εκθέματα του Μουσείου ακούγοντας εορταστικές με-
λωδίες:    Στις 12:30 μ.μ.: «Χριστουγεννιάτικες μουσικές 
ιστορίες από το βασίλειο των ζώων» και «Νέα μουσικά 
παραμύθια» στον εξώστη του δευτέρου ορόφου με θέα 
στην Αίθουσα των Αρχαϊκών Αγαλμάτων,   στις  5:00 μ.μ.: 
Κάλαντα και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια απ' όλο τον 
κόσμο, με την Μικτή και την Παιδική Χορωδία του Ωδείου 
Κόνταλυ στο ισόγειο του Μουσείου με θέα το αέτωμα του 
Εκατομπέδου.

Εσπερίδα για την αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης

Χριστούγεννα στο Μουσείο της Ακρόπολης

ΣΗΜΕΡΑ 19-12-2012

ΑΘΗΝΑ
➦ Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρο-
μίας του ΕΜΠ διοργανώνει σήμερα στις 
6 μ.μ., ημερίδα με θέμα: “Σύνδεση του 
ΕΜΠ με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
για τον επαγγελματικό προσανατολισμό 
των μαθητών”. Η εκδήλωση θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων, 
στο ισόγειο του κτιρίου Βιβλιοθήκης στην  
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι  Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ

Μ Ε  Τ Η
 Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ ΤΟ Ν Ω Ν

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Ο Ερνέστ Εμπράρ και η ανάδυση 
της σύγχρονης Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση - Πρόγραμμα

ΜΗΤΡΟΠΟΛ Ι Τ ΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ   ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΙΚΗΣ
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Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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Καταγγελία για τη μείωση  
των μισθών στις ΔΕΚΟ

Αυξήσεις, από την 1η Ιανουαρίου, 
στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Η Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. καταδικάζει την περαιτέρω μείωση  έως 25% των μισθών 
των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, ενώ ανακοίνωσε τη συμμετοχή των με-
λών της στη σημερινή στάση εργασίας της ΓΣΕΕ. Ειδικότερα σε ανα-
κοίνωση της Ομοσπονδίας υπογραμμίζεται ότι «Με τις ρυθμίσεις του 

3ου Μνημονίου και τη σχετική εφαρμο-
στική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, 
οι συνολικές μειώσεις των εργαζομένων 
που αμοίβονταν από Συλλογικές Συμβά-
σεις Εργασίας -και όχι των ολίγων δια-
χρονικά ευνοημένων από τις Διοικήσεις 
των Οργανισμών- υπερβαίνουν ακόμη 
και το 50% τα τελευταία χρόνια. Με αυ-
τόν τον τρόπο θεωρούν Κυβέρνηση και 
Τρόικα οτι θα εξασφαλιστεί η αξιοπρε-
πής διαβίωση των εργαζομένων και των 
οικογενειών τους και θα διασφαλιστεί η 
επίβλεψη και εκτέλεση έργων ειδικής 
επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας 
αιχμής .  Ολοκληρώνεται έτσι η μεγαλύτε-
ρη αποεπένδυση σε τεχνικό, επιστημονι-

κό προσωπικό, τη στιγμή που όλοι ομιλούν διακηρυκτικά περί ανάπτυ-
ξης». Στην ίδια ανακοίνωση της ΟΣΕΤΕΕ τονίζεται ότι «σε συνεργασία 
με τα Σωματεία-Μέλη και τους Συλλόγους Εργαζομένων του τεχνικού 
κλάδου θα αντισταθούμε σε αυτή την ισοπέδωση με κάθε τρόπο».

Αυξήσεις, από την 1η Ιανουαρίου, στα τιμολόγια της ΔΕΗ, οι οποίες θα 
κυμαίνονται από 5 έως 20 ευρώ, κατά μέσο όρο, τον μήνα προανήγγειλε 
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Αρθούρος Ζερβός. 
Αναπτύσσοντας τα στρατηγικά σχέδια της επιχείρησης στην Επιτροπή 
Ακροάσεων της Βουλής, με αφορμή τον επαναδιορισμό του στη θέση 
του προέδρου, ο κ. Ζερβός ανέφερε ότι, για κατανάλωση 800 κιλοβα-
τορών, υπολογίζεται ότι η αύξηση θα είναι 10 ευρώ τον μήνα, ενώ για 
κατανάλωση από 1.400 έως 1.600 κιλοβατόρες που είναι και η μέση 
κατανάλωση των ελληνικών νοικοκυριών, η αύξηση θα είναι περίπου 
15 ευρώ τον μήνα. Οι αυξήσεις στη ΔΕΗ θα γίνουν σταδιακά σε τρεις 
φάσεις, προκειμένου μέχρι την 1η Ιουλίου του 2013 να έχουν φτάσει στο 
48,7%. Και αυτό, όπως διευκρίνισε ο κ. Ζερβός γίνεται βάσει ευρωπαϊ-
κών οδηγιών αλλά και μνημονιακής υποχρέωση της χώρας, από το 2010. 
Ο κ. Ζερβός ανέφερε ακόμα ότι η πρόταση της ΔΕΗ προς τη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι να μην υπάρξει καμία αύξηση στο κοινωνι-
κό οικιακό τιμολόγιο, το οποίο αφορά περίπου 300.000 καταναλωτές ευ-
παθών ομάδων, όπως μακροχρόνια άνεργοι ή άτομα με ειδικές ανάγκες 
και πρόσθεσε ότι, σύμφωνα και με την πρόταση του αρμόδιου υπουργού 
Ασημάκη Παπαγεωργίου, πρόθεση είναι να μειωθεί.

Με ομιλίες του Προέδρου του ΤΕΕ, Χρήστου Σπίρτζη, του Επιμελητή της 
ΜΕ Ενέργειας του ΤΕΕ, Ανδρέα Ανδρεόπουλου, και του Γ.Γ. Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ, Κωνσταντίνου Μαθιουδάκη θα ξεκινή-
σουν οι εργασίες της επίκαιρης εσπερίδας, που διοργανώνει το ΤΕΕ για τις 
φωτοβολταϊκές επενδύσεις. Το ΤΕΕ στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου 
και υλοποιώντας τις δεσμεύσεις του με στόχο την ανάδειξη του «άρθρου 
μόνου» διοργανώνει εσπερίδα με θέμα  «Οι νέες ρυθμίσεις για τις Φωτο-
βολταϊκές επενδύσεις. Στρεβλώσεις της αγοράς ενέργειας και συνθήκες 
αθέμιτου ανταγωνισμού. Ποιοι ωφελούνται, ποιοι καταστρέφονται: στο 

πλαίσιο της απόφασης ανάδειξης του "άρθρου μόνου" Ν.4093/2012 και 
ποιους εξυπηρετεί».  Μετά τις εισαγωγικές ομιλίες τα θέματα και οι ομι-
λητές που θα ακολουθήσουν είναι: «Πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά 
ΑΠΕ», Παντελής Κάπρος, καθηγητής του ΕΜΠ – «Έκτακτη Εισφορά στις 
Φ/Β μονάδες», Νίκος Καλογεράκης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συν-
δέσμου Φ/Β – «Επιδράσεις των πρόσφατων ρυθμίσεων στην αγορά των 
Φ/Β», Αλέξανδρος Ζαχαρίου, Πρόεδρος του ΣΕΦ – «Θεσμικές εξελίξεις 

στο χώρο της Αιολικής Ενέργειας», Κων/νος Κατώπης, μέλος του Δ.Σ. της 
ΕΛΕΤΑΕΝ -εισήγηση του Γεώργιου Λάγαρη, μέλους της Ολομέλειας της 
PAE- «Εισφορά στα Φ/Β, ποιούς καταστρέφει και γιατί δεν θα αποδώσει»,
Στέλιος Λουμάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με 
Φ/Β
και «ΜΗΥΕ και ΑΠΕ. Τίτλοι τέλους», Κώστας Βασιλικός, Αντιπρόεδρος 
Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ). Θα ακο-
λουθήσει «Στρογγυλό Τραπέζι» με συμμετοχή των: Κων/νου Λιάσκα, πρώ-
ην Προέδρου του ΤΕΕ, Παντελή Κάπρου, Καθηγητή του ΕΜΠ, Παναγιώτη 
Παπασταματίου, Προέδρου της ΕΛΕΤΑΕΝ, Δημήτριου Τσαλέμη, Προϊστά-
μενου της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης για έργα ΑΠΕ στο ΥΠΕΚΑ και Κων/
νου Περράκη, Επικεφαλής της Δ/νσης Ηλεκτρικών Δικτύων της ΡΑΕ.

Οι στρεβλώσεις και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού  
στην αγορά ενέργειας

Αναδεικνύονται στη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνει το ΤΕΕ

Η εσπερίδα του ΤΕΕ πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη 
19 Δεκεμβρίου 2012, στις 18.00, στην Αίθουσα Εκδηλώ-
σεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα 1ος όροφος).
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ

Όταν στα 18 της χρόνια η Grace Lieblein ξεκίνησε την καριέρα της σε ένα εργοστάσιο συναρμολό-
γησης αυτοκινήτων, ασφαλώς ήταν μια σπάνια περίπτωση γυναίκας στον κόσμο της ανδροκρατού-
μενης αυτοκινητοβιομηχανίας. Σήμερα, 34 χρόνια μετά, είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της General Motors, στη Βραζιλία, και προσπαθεί να πείσει περισσότερες νεαρές γυναίκες να 
βάλουν στόχο την κορυφή του κλάδου των αυτοκινήτων. Όσο για τον εαυτό της ισχυρίζεται πως 
στις φλέβες της “ρέει φυσικό αέριο”.

Σπούδασε μηχανικός αυτοκινήτων στο General Motors Institute και αργότερα στο Πανεπιστήμιο 
Kettering, στο Φλιντ του Μίσιγκαν. Πριν μετακομίσει στην Βραζιλία, ήταν επικεφαλής μηχανικός 
οχημάτων, ακολούθως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της General Motors στο Μεξικό. Ερ-
γάστηκε πάντα σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον. “Φρόντιζα πάντα με τη στάση μου να κερδί-
σω κάποιους σκεπτικιστές, κάνοντας το καλύτερο για τη δουλειά και κτίζοντας την αξιοπιστία μου. 
Γι’ αυτούς που δεν μπόρεσα να τους αλλάξω τα μυαλά, έχω να πω πως το πρόβλημα δεν είναι δικό 
μου, αλλά δικό τους” υποστηρίζει.

Οι γυναίκες έως πρόσφατα αντιπροσώπευαν λίγο κάτω από το 21% των εργαζομένων στην κατα-
σκευή αυτοκινήτων στις ΗΠΑ και το 16% των στελεχών και των ανώτερων διοικητικών στελεχών. 
Ωστόσο, οι γυναίκες αγοράζουν το 52% των νέων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ και επηρεάζουν τις πω-
λήσεις του 85%, σύμφωνα με το Forbes. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων, με αυτά ως δεδομένα, 
θα έπρεπε να ενδιαφέρονται να έχουν μεταξύ των στελεχών τους γυναίκες, υπογραμμίζει η Grace 
Lieblein, η οποία θυμίζει ότι ως αρχιμηχανικός το 2008, πρόβλεψε στο μοντέλο Buick Enclave, 
να υπάρχει ένα βαθούλωμα στο πάτωμα στην πλευρά του οδηγού, για τις γυναίκες που φορούν 
ψηλά τακούνια !

Σε εκείνη τη γραμμή παραγωγής είχε φροντίσει η ίδια να υπάρχουν πολλές γυναίκες. Έκτοτε έχει 
βάλει στόχο να αυξήσει το γυναικείο φύλο μεταξύ των ανώτερων στελεχών της αυτοκινητοβιο-
μηχανίας. Ωστόσο, όταν το Automotive News συνέταξε κατάλογο με τις 100 κορυφαίες γυναίκες 
στην αυτοκινητοβιομηχανία της Βόρειας Αμερικής το 2010, διαπίστωσε ότι ήσαν λιγότερες από ό, 
τι στην προηγούμενη λίστα του 2005. Σύμφωνα, μάλιστα, με έκθεση της Deloitte, το 56% των γυ-
ναικών που εργάζονται στην αυτοκινητοβιομηχανία, δήλωσε ότι οι εταιρείες τους δεν έχουν πρό-
γραμμα προσλήψεων για γυναίκες, αλλά και κανένας δεν σκέφτηκε να ενθαρρύνει τα κορίτσια να 
σταδιοδρομήσουν στον κλάδο μέσα από το σχολικό σύστημα. «Πρέπει να πλησιάσουμε τις νεαρές 
κοπέλες, να διαπιστώσουμε ότι έχουν την ικανότητα και στη συνέχεια να τους δείξουμε πώς η μη-
χανική μπορεί να είναι συναρπαστική να την ακολουθήσουν ως καριέρα» υπογράμμισε η Lieblein.

Στην Ελλάδα όσοι …έμπλεξαν με τα φωτοβολταϊκά, 
βρίσκονται στον αέρα (σ.σ. βλέπε και σημερινή Εσπε-
ρίδα του ΤΕΕ). Αλλού, άλλοι και εν προκειμένω η Κομι-
σιόν, όμως, αποφάσισε χτες να διατεθεί χρηματοδότηση 
ποσού άνω των 1,2 δισ. ευρώ για 23 ιδιαίτερα καινοτό-
μα ευρωπαϊκά έργα επίδειξης, στον τομέα των Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο πλαίσιο της πρώτης 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα 
χρηματοδότησης NER300. Τα έργα θα συγχρηματοδο-
τηθούν από τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση 
των 200 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, 
από το απόθεμα για νεοεισερχόμενους (NER) του συ-
στήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ.

Καλύπτουν ευρύ φάσμα τεχνολογιών στον τομέα των 
ΑΠΕ: βιοενέργεια (συμπεριλαμβανομένων των προηγ-
μένων βιοκαυσίμων), συστήματα συγκέντρωσης ηλια-
κής ενέργειας, γεωθερμική ενέργεια, αιολική ενέργεια, 
ωκεάνια ενέργεια και διαχείριση κατανεμημένων Ανα-

νεώσιμων Πηγών Ενέργειας (έξυπνα δίκτυα).

Κατά την Επίτροπο για την κλιματική δράσηΚόνι Χέντε-
γκορντ, «τα Χριστούγεννα ήρθαν εφέτος νωρίτερα: η 
σημερινή απόφαση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην 
πολιτική της ΕΕ για το κλίμα. Το πρόγραμμα NER300 
είναι ένας μηχανισμός "Ρομπέν των Δασών" ο οποίος 
υποχρεώνει τους ρυπαίνοντες να πληρώνουν για με-
γάλης κλίμακας επίδειξη νέων τεχνολογιών χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα». 

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της Κομισιόν, από τη 
στιγμή που θα αρχίσουν να λειτουργούν τα έργα αυτά 
θα αυξηθεί συνολικά η ετήσια παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρώπη κατά περίπου 
10 TWh, ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στην ετή-
σια κατανάλωση καυσίμων άνω του 1 εκατομμυρίου 
επιβατικών αυτοκινήτων. Το σημαντικότερο είναι ότι 
επιδιώκεται η επιτυχής επίδειξη τεχνολογιών, που στη 
συνέχεια θα συμβάλουν στην σημαντική αύξηση της 
παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές σε ολόκληρη την 
ΕΕ, τονίζει η Κομισιόν.

ΑΛΛΟΙ, ΑΛΛΙΩΣ ΚΑΝΟΥΝ
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Αλλάζουν όλα στα δημόσια έργα, καθώς μεταβάλ-
λεται η μορφή τους και  ονομάζονται πλέον ανα-
πτυξιακά - επενδυτικά έργα, αλλά και ο τρόπος 
χρηματοδότησής τους. Παράλληλα, την αλλαγή του 
συστήματος παραγωγής των έργων υποδομής χώ-
ρας,  με βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο που θα 
αποτρέπουν στρεβλώσεις του παρελθόντος, προα-
νήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων 
του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Στράτος Σιμό-
πουλος, μιλώντας στη 15η Συνδιάσκεψη Προεδρεί-
ων των Συνδέσμων της Πανελλήνιας Ένωσης Συν-
δέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ), 
που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Αθήνας, 
με θέμα «Μικρομεσαίοι Ε.Δ.Ε.- Ζοφερό Μέλλον- 
Αναζήτηση Διεξόδου στο Νέο Περιβάλλον». Ειδι-
κότερα, ο κ. Σιμόπουλος, αφού τόνισε ότι «είμαστε 
με το έργο και επομένως και με τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις» και πρόσθεσε ότι το υπουργείο Ανά-
πτυξης θα καταβάλλει τις οφειλές του προς τους ερ-
γολήπτες, οι οποίες ανέρχονται σε 200 εκατ. Ευρώ 
περίπου,  έως το τέλος του χρόνου.
-Αλλαγή της νομοθεσίας: Ο Γενικός Γραμματέας 
Δημοσίων Έργων είπε ακόμη ότι ξεκίνησε ο διά-
λογος για τις βελτιώσεις του συστήματος παρα-
γωγής  δημοσίων έργων και στο πολυνομοσχέδιο 
του υπουργείου Ανάπτυξης, που θα κατατεθεί στη 
Βουλή τις επόμενες βδομάδες, θα περιληφθούν οι 
πρώτες ρυθμίσεις. Στόχος είναι, είπε, να καταργη-
θούν ως μικτό σύστημα οι αναθέσεις έργων με με-
λέτη-κατασκευή, και με Εγκύκλιο να περιγραφούν 
σαφώς οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θα μπο-
ρούν να  δημοπρατούνται κάποια έργα με το σύ-
στημα μελέτη-κατασκευή. Νομικά, πρόσθεσε,  δεν 
μπορούν να καταργηθούν οι πρόσθετες εγγυήσεις 
αναδρομικά, αλλά για τα νέα έργα θα μειωθούν κατά 
50%, ενώ το σύνολο των εγγυητικών  επιστολών από 
το 40% που είναι σήμερα, μετά τη διενέργεια της 
προσωρινής παραλαβής, θα μειωθεί στο 20%. Γίνε-
ται διαβούλευση για να αυξηθεί το ύψος του προϋ-
πολογισμού των έργων, που μετά τη συμβασιοποί-
ησή τους, θα ελέγχονται από Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Επίσης ανάμεσα σε άλλα συζητούνται: Αλλαγές 
στην ενημερότητα των εργοληπτικών πτυχίων, σε 
μία προσπάθεια επιτάχυνσης των έργων. Για την 
υποβολή ενστάσεων σε διαγωνισμούς, θα υπάρχει 
παράβολο ύψους 250 έως 50.000€ ανάλογα με το 
ύψος του έργου. (Σημειώνεται ότι η ΠΕΣΕΔΕ ζήτησε 
την μη υλοποίηση του μέτρου). Για την επαναπρο-
κήρυξη λόγω μη εύλογου τιμήματος, γίνεται προ-
σπάθεια η πρόταση να μην ανήκει στην υπηρεσία. 
Όσον αφορά τις αρνητικές αναθεωρήσεις τιμών, 
δήλωσε ότι το υπουργείο προσεγγίζει το θέμα με 
ιδιαίτερη προσοχή, διότι γνωρίζει ότι οι αναλύσεις 
τιμών στις οποίες βασίζονται είναι παλαιές. Ανα-
κοινλώθηκε επίσης ότι το υπουργείο Ανάπτυξης 
καταθέτει νομοθετική ρύθμιση για την εποπτεία των 
οργανισμών ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ, κλπ, που πρόσφατα 

15η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΕΣΕΔΕ

«Ανάπτυξη δεν γίνεται χωρίς δημόσια έργα»

περιήλθαν σε αυτό, και δρομολογεί έργα 40 εκατ. 
Ευρώ του ΟΣΚ αφορούν κυρίως την Περιφέρεια.  
Παράλληλα τροποποιείται το καταστατικό της Αττικό 
Μετρό, ώστε να μπορεί να υπογράφει προγραμματι-
κές συμβάσεις με τους Δήμους για να προχωρά σε 
έργα αναπλάσεων. 
- Από τα έργα οδικής ασφάλειας της Εγνατίας οδού, 
που θα χρηματοδοτηθούν από την Ε.Ε., θα προκύ-
ψουν κονδύλια 300 εκατ. Ευρώ τα οποία θα ανατε-
θούν ανά νομό με μεγάλη διασπορά. «Αυτό δείχνει 
τον τρόπο προσέγγισής μας προς τις μικρομεσαίες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις. Έτσι στηρίζουμε τους 
κατασκευαστές», δήλωσε ο Στ. Σιμόπουλος.
Διαφανείς διαδικασίες: Διαγωνισμούς με διαφα-
νείς διαδικασίες και συμψηφισμό των οφειλών του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τους  εργολήπτες 
δημοσίων έργων με τον ΦΠΑ και άλλες οφειλές που 
έχουν καταβάλει  για έργα που έχουν ολοκληρώσει 
και παραδώσει, ζήτησε ο Πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ κ. 
Κωνσταντίνος Σαββίδης, μιλώντας ενωρίτερα στην 
Συνδιάσκεψη της ΠΕΣΕΔΕ.  Ο ίδιος ανέφερε ότι από 
1ης Ιουλίου 2013 θα ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικοί δι-
αγωνισμοί για τα δημόσια έργα, ενώ σημείωσε ότι 
το υπουργείο Δημοσίων έργων υποβαθμίστηκε σε 
Γενική Γραμματεία, γεγονός που δείχνει την κρα-
τούσα κατεύθυνση. Και πρόσθεσε: 
-«Η οικονομική κρίση που βιώνουμε τα τελευταία 
χρόνια έχει σοβαρές επιπτώσεις στην επιβίωση των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων της χώρας και επομέ-
νως στην αύξηση της ανεργίας,  καθώς οι πόροι του 
ΠΔΕ συνεχώς συρρικνώνονται, σημαντικά κονδύ-
λια του ΕΣΠΑ δεν απορροφώνται και κινδυνεύουν 
να χαθούν οριστικά, οι εργολήπτες δημοσίων έργων 
παραμένουν απλήρωτοι για  έργα που έχουν ολο-
κληρώσει και παραδώσει, ενώ η χώρα έχει ανάγκη 
από σειρά δημοσίων έργων υποδομής. Παράλληλα 
διαμορφώνεται σταδιακά ένα καινούργιο πλαίσιο 
δράσης και λειτουργίας των εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων,  με βάση τις νέες τεχνικές προδιαγραφές 
μελέτης, κατασκευής και προϊόντων, καθώς και 

τους κανονισμούς των όρων εμπορίας δομικών 
προϊόντων και της σήμανσης συμμόρφωσης της 
Ε.Ε. Θετικό σημείο στο διαμορφούμενο νέο κλίμα 
είναι οι πρόσφατες δεσμεύσεις της Κυβέρνησης  
για εξόφληση των χρεών του δημοσίου προς τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις.  Ωστόσο το νέο φο-
ρολογικό νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή 
προβλέπει πρόσθετα φορολογικά βάρη και για τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις”. Ο κ. Σαββίδης τόνισε 
ότι «η  ελληνική πλευρά αναζητά κεφάλαια, κυρίως 
δανεικά, για να ολοκληρώσει ημιτελή δημόσια έργα 
και θεσπίζει σειρά κανόνων με υπουργικές αποφά-
σεις, σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης στη λύση 
του προβλήματος».
-Ζοφερό το μέλλον: Αλλαγή νοοτροπίας και επα-
ναπροσδιορισμό της σχέσης του κατασκευαστι-
κού κόσμου με το αύριο, συνέστησε ο Πρόεδρος  
της Διοικούσας Επιτροπής των Μηχανικών ΕΤΑΑ 
(ΤΣΜΕΔΕ)  Ιωάννης Γαμβρίλης, ο οποίος είπε ότι η 
ανάπτυξη έπρεπε να βασίζεται στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.
-Υπέρογκες εκπτώσεις: Στο τρίπτυχο ανάπτυξη, 
θεσμικό πλαίσιο, ασφαλιστικό αναφέρθηκε ο Πρό-
εδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ και Προεδρεύων την περίοδο 
αυτή  της Συντονιστικής Επιτροπής των εργοληπτι-
κών οργανώσεων Γιώργος Ρωμοσιός, μιλώντας στη 
Συνδιάσκεψη της ΠΕΣΕΔΕ, ο οποίος αναφέρθηκε 
στις υπέρογκες εκπτώσεις που φθάνουν το 60-70% 
στους διαγωνισμούς και υποστήριξε ότι η επίβλεψη 
των έργων πρέπει να περάσει στους ιδιώτες. 
-Προσφυγές για το ΤΣΜΕΔΕ: Να προχωρήσουν 
άμεσα οι προσφυγές για το ΤΣΜΕΔΕ, πρότεινε ο 
Γενικός Γραμματέας της ΠΕΣΕΔΕ Γιώργος Μπαρ-
μπούτης  και πρόσθεσε ότι οι εργολήπτες πρέπει 
να παλέψουν για να πάρουν αυτά που πλήρωσαν 
στο ΤΕΒΕ. Επίσης είπε ότι αυτή την ώρα πρέπει να 
στηριχθεί το ΤΕΕ. Ακόμη ανέφερε ότι επί 15 χρόνια 
γίνονται προσπάθειες για την ενοποίηση του κλά-
δου, χωρίς αποτέλεσμα. Τώρα μπορεί να γίνει μια 
τριτοβάθμια οργάνωση- Συνομοσπονδία.



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

6

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ισχυρή αποφασιστικότητα της Ευρωζώνης 
να κρατήσει την Ελλάδα- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗ 
STANDARD & POOR’S- «Υπαρκτή η κυβερνητική δέσμευση για προ-
σαρμογή» • Μνημόνιο: Παραπομπές στον εισαγγελέα- Υπό εξέταση 
προϊστάμενοι ΔΟΥ και ελεγκτές- ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 
4,5 ΔΙΣ.- Έχουν οριστεί συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι εισπράξεων 
οφειλών για το 2013 • Πρωθυπουργός: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΝΩΤΙΚΗ ΕΝΕΣΗ 
ΜΕ 3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ • Φορολογία: ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟ-
ΠΙΟ ΜΕ RISK ANALYSIS • Τράπεζες: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗ-
ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ.

ΚΕΡΔΟΣ: Οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί επικαιροποίησαν το κυβερνητικό 
πρόγραμμα- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- Με κλειδιά τις επεν-
δύσεις και τη ρευστότητα- Ταύτιση απόψεων για τις ρυθμίσεις του νέου 
φορολογικού • Λόγω οικονομικής δυσπραγίας και γήρανσης- ΚΑ-
ΜΠΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. • Το καλό 
νέο- Η S&P ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΕΠΤΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ 
• Οι τράπεζες εξακολουθούν να δίνουν υψηλά επιτόκια- ΑΠΟ ΤΑ ΣΕ-
ΝΤΟΥΚΙΑ ΒΓΗΚΑΝ ΤΟ 95% ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ • 
Σήμερα οι ανακοινώσεις- ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ 
COCA-COLA ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ.

ΕΞΠΡΕΣ: Βασικό κριτήριο για τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης 
η πραγματική αδυναμία του υπόχρεου- ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΑΥΣΤΗΡΩΝ 
ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ • ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ 36.000 ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ- Οξύ πρόβλημα ρευστότητας και το 2013, 
λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό • ΣΤΟΧΟΣ 

Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ • Α. Σαμαράς: ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΔΟΥ ΓΙΑ 
ΤΑΧΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΠΑ • ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΚΟ- Αμφισβητεί το διαχωρισμό… της εταιρίας • ΕΠΙΒΑ-
ΡΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ 5-20 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ντόμινο χρεών ΔΕΠΑ-ιδιωτών ηλε-
κτροπαραγωγών-ΔΕΗ- ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΡΑΧ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ Η ΧΩΡΑ 
• Έως την Παρασκευή η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων- ΞΕΚΙΝΑ 
Η ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ • ΙΣΟΡΡΟΠΟΥΝ ΤΩΡΑ 
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ • Ένεση ρευστότητας: ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ • Έξι βαθμίδες και θετικό 
outlook- ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ S&P • Συμφωνία 
για αποτελεσματικό συντονισμό του κυβερνητικού έργου- ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ- Πρόκληση για τους «3» η αντιμετώπιση της 
ανεργίας • Χρ. Σταϊκούρας: ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΓΙΑΤΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟ-
ΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ- Οι καταναλωτές πληρώνουν τις 
στρεβλώσεις της αγοράς • ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟ-
ΡΩΝ 738 ΕΚΑΤ.- Εξόφληση χρεών Δημοσίου • Η S&P ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Κατά έξι βαθμίδες- Εκτιμά ότι η Ευ-
ρωζώνη θα συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα • ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.- Έβδομη αγορά οι 
ΗΠΑ • Η «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ» ΤΩΝ ΤτΕ ΚΑΙ BLACKROCK ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑ-
ΠΕΖΕΣ • ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ- Αρχηγοί: Κι-
νήσεις καλύτερου συντονισμού- Έμφαση σε ανάπτυξη και ιδιωτικοποιήσεις 
• ΘΕΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ S&P- Έξι βαθμίδες πάνω 
η Ελλάδα • ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ- Με προσφυγές και 
αποφάσεις.

ΤΑ ΝΕΑ: 4 ΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΗΔΕΙΑ • ΨΑΧΝΟΥΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΔΟΣΗ • ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ.

ΕΘΝΟΣ: Η διάγνωση των πολιτικών αρχηγών σηματοδοτεί αλλαγές- ΠΑ-
ΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ • STANDARD & POOR’S: 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗΣ • Θα μοιράσουν 
738 εκατ. ευρώ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ & ΦΠΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ • Φωτιά στα τιμολόγια- ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20 € ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΖΗΤΑ Η ΔΕΗ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η Δικαιοσύνη «μπλοκάρει» τις 
διαθεσιμότητες του κ. Μανιτάκη- ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ • ΚΥΒΕΡΝΗ-
ΣΗ: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΔΩΣΑΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ ’13.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ο διοικητής επιμένει για ακόμα μεγαλύτερες αυ-
ξήσεις- ΜΠΟΥΡΛΟΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ STANDARD & POOR’S, ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- 
Τι συζήτησαν οι πολιτικοί αρχηγοί- Εκταμιεύθηκαν ενισχύσεις 1,1 δισ. € για 
αγρότες.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Από την Πρωτοχρονιά- ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΥ-
ΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ • Σύσκεψη τριών αρχηγών: ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ.

6 ΜΕΡΕΣ: Κυνική πρόταση από τη ΔΕΗ μόνο για τα οικιακά τιμολόγια- ΑΥ-
ΞΗΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ- Φουσκώνουν τους λογαριασμούς με 40 ευρώ το δίμηνο- 
Εμμένουν στο χαράτσι, εκβιάζοντας με νέα μέτρα σε μισθούς και συντάξεις 

• Χρειάζονται 11 δισ. μέχρι τον Μάρτιο- ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΟΠΥΥ 
ΚΑΙ ΕΣΥ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Καταιγίδα φόρων έως τον Μάιο του 2013- Όλες οι 
αλλαγές- ΝΕΑ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Μονιμοποιείται το χαράτσι- Φό-
ρος κατοχής από το πρώτο τετραγωγικό • Από την επιλεκτική χρεοκοπία στο 
Β- ΘΕΤΙΚΟΣ…. ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΡΕΚΟΡ ΑΠΟ ΤΟΝ 
STANDARD & POOR’S • Τελεσίγραφο Κομισιόν για λύση- ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΟΥΡ-
ΝΑΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 
ΔΕΗ.

ΕΣΤΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Οι εμπαθείς πολέμιοι της 
επιχειρηματικότητος.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΠΑΜΕ- ΠΑΣΕΒΕ- ΠΑΣΥ- ΜΑΣ- ΟΓΕ- ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΗ-
ΛΩΝΟΥΜΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ.

Η ΑΥΓΗ: Μετά τη συνάντηση με τον Αλ. Τσίπρα- ΛΟΥΛΑ: ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΜΕ ΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ- «Εποικοδομητική και ενδιαφέρουσα» συνάντηση του 
επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ με την εμβληματική φυσιογνωμία της Αριστε-
ράς και της Βραζιλίας στο Σάο Πάολο.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Πρόγραμμα νομικής βοήθειας σε υπερχρεωμένα νοικοκυ-
ριά- ΔΑΝΕΙΑ: ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΖΩ-ΙΝ.
ΚΑ. • Επίσκεψη του Αντώνη Σαμαρά στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης- ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ • 
Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου- ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΖΗ-
ΤΗΣΑΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΡΧΗΓΟΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Από την εποχή των Ιχθύων (όπου Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.: Ιησούς Χρι-
στός Θεού Υιός Σωτήρ), στην εποχή του Υδροχόου- 21.12.2012- Η ΑΠΑΡΧΗ 
ΤΟΥ Γ’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ!
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-18 | 98/12/2012

Επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης για εργαζομένους, 
αυτοαπασχολούμενους και εργοδότες πολύ μικρών 
επιχειρήσεων υλοποιούν n ΓΣΕΕ σε συνεργασία με τα 
ερευνητικά ινστιτούτα των επαγγελματοβιοτεχνών, των 
εμπόρων και των μηχανικών, καθώς και με το υπουργείο 
Ανάπτυξης. Συνολικά προβλέπεται να καταρτισθούν 
19.320 άτομα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.
 To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
2007-2013» του άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση 
της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού 
και των επιχειρήσεων» και συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο. Προκειμένου να 
επιτευχθεί καλύτερη συνεργασία για τη διοργάνωση των 
σεμιναρίων δημιουργήθηκε Ένωση Φορέων n οποία 
αποτελείται από: το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 
τη  Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) που έχει και τον ρόλο 
του συντονιστή, το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), το 
Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝΕΜΥ 
ΕΣΕΕ), το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 
Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΙΕΚΕΜ TEE), 
τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης KEK ΓΣΕΒΕΕ, 
KEK ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ. Τα θεματικά πεδία 
των σεμιναρίων είναι τα ακόλουθα:
 1. Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στη 
λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης 
και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας - Η λειτουργία 
της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής 
Κρίσης. 
2. Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα 
- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) - Κοινωνική 
Οικονομία. 
3. Έξοδοι από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί - 
Συστάδες Επιχειρήσεων. 
4. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής 
επιχείρησης. Business to business.
5. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής 
επιχείρησης - Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / 
Οργανισμών και Τρίτων. 
6. Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες 
αγορές και διαπραγμάτευση. 
7. Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management). 
8. Γενική Οικονομική Εκπαίδευση. 
9. Οργανωτικές Ικανότητες.
 10. Ικανότητα επικοινωνίας. 
11. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στον χώρο 
εργασίας. 
Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 40 ώρες και οι 
συμμετέχοντες θα επιδοτούνται με 5 ευρώ ανά 

ώρα κατάρτισης. Πληροφορίες και έντυπα αίτησης 
συμμετοχήε διατίθενται στο: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, www.
imegsevee.gr, τηλ. 2108846852, ΙΝΕ ΓΣΕΕ www.inegsee.
gr, τηλ. 210 3327734-5, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ www.esee.gr, 
τηλ. 210 3259170 και ΙΕΚΕΜ TEE www.iekemtee. gr, 
2118001644.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες τη χρηματοδότηση 
με το ποσό του 1,2 δισ. ευρώ 23 καινοτόμων έργων 
στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο 
πλαίσιο του προγράμματος NER 300. Στον κατάλογο 
των εγκριθέντων σχεδίων περιλαμβάνονται και δυο 
ελληνικά, των οποίων n χρηματοδότηση ανέρχεται σε 
86,5 εκατ. ευρώ. Τα έργα θα συγχρηματοδοτηθούν με 
τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των 200 
εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπής από το απόθεμα 
για νεοεισερχόμενους (NER) του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της E.E. Καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα τεχνολογιών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας: βιοενέργεια (συμπεριλαμβανομένων των 
προηγμένων βιοκαυσίμων), συστήματα συγκέντρωσης 
ηλιακής ενέργειας, γεωθερμική ενέργεια, αιολική 
ενέργεια, ωκεάνια ενέργεια και διαχείριση 
κατανεμημένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (έξυπνα 
δίκτυα). Τα δύο ελληνικά σχέδια που εγκρίθηκαν είναι 
το CSPc Minos και το CSPc Maximus. Για το πρώτο n 
χρηματοδότηση ανέρχεται σε 42 εκατ. ευρώ και αφορά 
την κατασκευή ηλιοθερμικού σταθμού στην Ανατολική 
Κρήτη, όπου n ηλιακή ακτινοβολία χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή θερμότητας και στη συνέχεια ηλεκτρικής 
ενέργειας. To δεύτερο σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί με 
44,5 εκατ. ευρώ και αφορά την ανάπτυξη ηλιακών 
πιάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δυτική 
Μακεδονία. 
Σύμφωνα με την Κομισιόν, από τη στιγμή που θα 
αρχίσουν να λειτουργούντα σχέδια αυτά θα αυξηθεί 
συνολικά n ετήσια παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην Ευρώπη κατά περίπου 10 
TWh, ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στην ετήσια 
κατανάλωση καυσίμων άνω του ενός εκατομμυρίου 
επιβατικών αυτοκινήτων. To σημαντικότερο, ωστόσο, 
είναι ότι επιδιώκεται n επιτυχής επίδειξη τεχνολογιών 
που στη συνέχεια θα συμβάλουν στη σημαντική αύξηση 
της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές σε ολόκληρη 
την E.E. Στο σύνολο των έργων θα προσληφθούν κατά 
τη φάση κατασκευής (τα προσεχή 3-4 έτη) αρκετές 
χιλιάδες εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης. Όταν τα 
έργα θα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν, θα χρειάζονται 
περίπου χίλιοι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης τα 
προσεχή 15-20 έτη. Η χρηματοδότηση μέσω του NER300 
θα καλύψει μέχρι και το 50% του «συναφούς κόστους» 
κάθε έργου. To υπόλοιπο θα καλυφθεί από ιδιωτικές 
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επενδύσεις ή και πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση. Η 
Επιτροπή θα προχωρήσει γρήγορα στην υλοποίηση της 
δεύτερης πρόσκλησης υποβολής, προτάσεων, n οποία 
περιλαμβάνει τα μη χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια από την 
πρώτη πρόσκληση, καθώς και τα έσοδα των υπόλοιπων 
10,0 εκατομμυρίων δικαιωμάτων στο απόθεμα των 
νεοεισερχομένων. To πρόγραμμα χρηματοδότησης 
NER300 υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 
τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ), την πώληση 300 εκατομμυρίων δικαιωμάτων 
εκπομπών άνθρακα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών 
της E.E., όσο και για τη διαχείριση των εσόδων. «To 
πρόγραμμα NER 300 είναι ένας μηχανισμός (Robin 
Hood) ο οποίος υποχρεώνει, όσους ρυπαίνουν, να 
πληρώνουν για μεγάλης κλίμακας επίδειξη νέων 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα», δήλωσε n 
επίτροπος για την Κλιματική Αλλαγή, Κόνι Χέντεγκααρντ, 
προσθέτοντας ότι οι επιχορηγήσεις ύψους 1,2 δισεκατ. 
ευρώ - που καταβάλλουν οι ρυπαίνοντες - θα συμβάλουν 
στη μόχλευση περαιτέρω ποσού 2 δισ. ευρώ υπό 
μορφή ιδιωτικών επενδύσεων στα 23 επιλεγμένα έργα 
επίδειξης χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. «Αυτό θα 
βοηθήσει την Ε.Ε. να διατηρήσει την πρωτοπόρο θέση 
της όσον αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
να δημιουργήσει άμεσα θέσεις εργασίας στην E.E.», 
κατέληξε n επίτροπος. 
Η χρηματοδότηση νέων έργων στην Ελλάδα θεωρείται 
ζωτικής σημασίας στις προσπάθειες για έξοδο της 
ελληνικής οικονομίας από την ύφεση και επιστροφή 
της στην ανάπτυξη. Εν αντιθέσει με τις πιo αισιόδοξες 
εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το γερμανικό 
οικονομικό ινστιτούτο IfW προβλέπει 6% ύφεση για την 
ελληνική οικονομία φέτος, 4% το 2013 και περαιτέρω 
συρρίκνωση του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά μία ποσοστιαία 
μονάδα το 2014, ενώ n Κομισιόν προβλέπει επιστροφή 
στην ανάπτυξη με ρυθμούς 0,6% το 2014. Σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του γερμανικού ινστιτούτου (που έχει 
την έδρα του στο Κίελο), n ανεργία στην Ελλάδα θα 
ανέλθει στο 24,5% φέτος, στο 29,3% το 2013, ενώ για το 
2014 προβλέπει «εκτόξευση» στο 31%, τη στιγμή που n 
Κομισιόν προβλέπει υποχώρηση της ανεργίας στο 22,2% 
το 2014.  

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
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Ξεκινούν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις  εταιρείες 
που έχουν ελεγχθεί από νόμιμους ιδιώτες ελεγκτές 
και ελεγκτικά γραφεία στα πλαίσια του νόμου για τη 
χορήγηση του ειδικού φορολογικού πιστοποιητικού. Οι 
έλεγχοι, σύμφωνα με χθεσινή εγκύκλιο του υπουργείου 
Οικονομικών, θα αφορούν στις επιχειρήσεις εκείνες 
των οποίων n διαχειριστική περίοδος έληξε από 1n 
Δεκεμβρίου 2011 έως και 31 Μαρτίου 2012 αλλά και 

σε εκείνες των οποίων ενώ n διαχειριστική περίοδος 
είχε λήξει έως και 30.11.2011, n υποβολή του ετήσιου 
πιστοποιητικού πραγματοποιήθηκε εκπρόθεσμα, με 
αποτέλεσμα να μην έχουν συμπεριληφθεί στη διαδικασία 
δειγματοληπτικού ελέγχου της τάξης του 9%. Η υπαγωγή 
των υποθέσεων στο δείγμα θα γίνει με βάση κατάταξη 
που θα προκύψει από μοριοδότηση μετά από εφαρμογή 
των προβλεπόμενων κριτηρίων. Στη διαδικασία 
ένταξης στον δειγματοληπτικό έλεγχο πάντως δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι υποθέσεις εκείνες για τις οποίες 
έχει εκδοθεί έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με 
αρνητικό συμπέρασμα ή με αδυναμία έκφρασης γνώμης, 
για τις οποίες ο προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής 
υπηρεσίας εκδίδει άμεσα εντολή τακτικού ελέγχου. Στις 
περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες έχει υποβληθεί 
έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με θέματα 
έμφασης ή επιφύλαξης ή επιφύλαξης και έμφασης και 
εφόσον αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα, 
ο προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας 
διενεργεί υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα 
προσωρινό έλεγχο για την αξιολόγηση των θεμάτων που 
περιγράφονται στην έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης. 
Αν από τον συγκεκριμένο έλεγχο διαπιστωθούν στοιχεία 
ή ενδείξεις για σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής 
νομοθεσίας, ο έφορος εισηγείται τη διενέργεια τακτικού 
φορολογικού ελέγχου.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
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ΣΟΒΑΡΗ εμπλοκή στην κατασκευή του Μετρό της 
Θεσσαλονίκης προκαλούν οι συνεχείς αναβολές 
δικών. Πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και με τις 
συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις για τον σταθμό της 
«Βούλγαρη», αφού για πολλοστή φορά αναβλήθηκε 
χτες n εκδίκαση για τον καθορισμό τιμής μονάδας. To 
αποτέλεσμα είναι από τη μία να μπλοκάρουν οι εργασίες 
στη συγκεκριμένη γραμμή, να αυξάνεται το κόστος αλλά 
και ένας αριθμός εργαζομένων να μένει χωρίς δουλειά. 
Η πρώτη δικάσιμος μετά την προσφυγή της Αττικό 
Μετρό A.E. είχε οριστεί με αρκετή καθυστέρηση για τις 
15/5/2012 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. 
Όμως n υπόθεση δεν συζητήθηκε και αναβλήθηκε 
λόγω των εθνικών εκλογών. Η επόμενη δεύτερη 
δικάσιμος είχε οριστεί για τις 2/10/2012. Και πάλι n δίκη 
αναβλήθηκε αυτή τη φορά εξαιτίας των κινητοποιήσεων 
των δικαστικών για τις 5η Μαρτίου 2013. Η Αττικό 
Μετρό A.E., προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα 
χρόνου, παραιτήθηκε από το πρώτο δικόγραφο και 
κατέθεσε νέα αγωγή καταθέτοντας συγχρόνως αίτηση 
προτίμησης για επίσπευση της δικασίμου. Όμως και πάλι 
δεν βρήκε ανταπόκριση. Η δίκη αναβλήθηκε και πάλι 
χτες από το Μονομελές Πρωτοδικείο για 5/3/2013, την 
ίδια ημερομηνία για την οποία είχε αναβληθεί και με τη 
διαδικασία της προηγούμενης προσφυγής.


