
Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι από τις 9 Ιανουαρίου 2011, ημερομηνία έναρξης της 
εφαρμογής του θεσμού μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί συνολικά 274.000 Πιστο-
ποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τα οποία αποτελούν ένα πρώτο δείγμα 

για την ενεργειακή απόδοση του κτιριακού αποθέματος της χώρας.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ορισμένες στατιστικές, αποδεικνύουν κατά τον 
πλέον χαρακτηριστικό τρόπο ότι οι περισσότερες 
από τις αποφάσεις των αρμοδίων οδηγούν τη 
χώρα από το κακό στο χειρότερο. Και αυτές, 
αξιοποιούν, συστηματικά τα ξένα ΜΜΕ, 
προβάλλοντας μια εφιλατική εικόνα της χώρας 
μας διεθνώς. Όπως συνέβη τις τελευταίες 
ημέρες, με την αναπαραγωγή της είδησης του 
ιταλικού πρακτορείου ANSA, για τη συνεχή 
και δραματική αύξηση που παρουσιάζει ο 
αριθμός των φτωχών στην Ελλάδα, η οποία 
…“στραγγαλίζεται από το παιχνίδι των τραπεζών”, 
όπως παρατηρούν οι συντάκτες της ! 
“Μέσα στο 2011 τουλάχιστον 3.403.000 
άνθρωποι, δηλαδή το 24,8% του συνόλου του 
πληθυσμού που φτάνει τα 11 εκατομμύρια, 
ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας, ή σε 
συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα μελέτης που διεξήχθη από 
την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, ενώ στο 2010 
οι πολίτες που ζούσαν υπό τις ίδιες συνθήκες 
ήταν 3.031.000. Επιπλέον, ο αριθμός των 
ανθρώπων που διαμένουν με οικογένειες όπου 
κανείς δεν δουλεύει σε πλήρη απασχόληση 
ξεπέρασε τις 979.000 το 2011, από τις 619.000 
που ήταν το 2010” ανέφεραν τα δημοσιεύματα, 
διαμορφώνοντας ένα καταθληπτικό “πορτραίτο” 
της χώρας μας.
Αυτή η εικόνα που εκπέμπει η Ελλάδα – και 
δυστυχώς είναι η πραγματικότητά μας – δεν 
είναι και ότι καλύτερο, καθώς διαμορφώνει ένα 
κλίμα αρνητικό (αν όχι οίκτου) με πολλαπλές 
επιπτώσεις στην προσπάθεια εξόδου από την 
κρίση. Το ζήτημα, όμως, δεν είναι η προβολή που 
έχουν αυτές οι στατιστικές, αλλά αυτό καθ’ εαυτό 
το γεγονός της ύπαρξής τους.

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

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις  
σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί 
να έχει στη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον η αλόγιστη χρήση ακα-
τάλληλων για καύση υλικών, κρούει 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε μια περίοδο που 
η οικονομική κρίση και οι υψηλές 
τιμές του πετρελαίου αναγκάζουν 
ολοένα περισσότερους πολίτες να 
στραφούν σε εναλλακτικές μορφές 
θέρμανσης. Δεδομένου ότι πλέον 
παρατηρείται εκτεταμένη χρήση 
ανοικτών εστιών/τζακιών και λεβή-
των βιομάζας - ξύλου, το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
εφιστά την προσοχή των πολιτών 
στην ανάγκη λήψης των εξής προ-
φυλάξεων, ώστε να αποφευχθούν 
ανεπιθύμητες παρενέργειες για την 
υγεία τους και το περιβάλλον: 

•Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο 
το καύσιμο για το οποίο είναι σχε-
διασμένος και ρυθμισμένος ο λέ-
βητας. Εάν υπάρχει η δυνατότητα 
να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά 
καύσιμα στον ίδιο λέβητα, αυτός θα 
πρέπει να ρυθμίζεται αναλόγως σε 
κάθε αλλαγή καυσίμου.

•Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο 
εγκεκριμένη και καλής ποιότητας 
καύσιμη ύλη. Τα ξύλα θα πρέπει να 

είναι ξερά και να έχουν κοπεί του-
λάχιστον ένα χρόνο πριν.

•Πρέπει να αποφεύγεται οπωσδή-
ποτε η καύση βαμμένων ή βερνι-
κωμένων ξύλων, περασμένων με 
λαδομπογιές, προϊόντων και παρα-
προϊόντων επιπλοποιίας (πχ μελα-
μίνες) και κάθε είδους χαρτιών και 
διαφημιστικών

•Απαγορεύεται η καύση πλαστικού. 
υφασμάτων, σκουπιδιών, καλωδί-
ων, νεοπρενίου και ελαστικών. 

•Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
προσανάμματα, τα οποία περιέχουν 
ανθυγιεινές ουσίες.

•Δεν πρέπει να αγοράζεται ξυλεία 
εμποτισμένη με χημικά, με δήθεν 
επιθυμητές ιδιότητες (αργή καύση, 
εύκολο άναμμα κλπ.)

•«Χωρίς προφυλάξεις, τα αιωρού-
μενα μικροσωματίδια στην ατμό-
σφαιρα θ' αυξάνονται διαρκώς ενώ, 
υπάρχει ο κίνδυνος να απελευθε-
ρωθούν στην ατμόσφαιρα, αλλά και 
μέσα στο ίδιο το σπίτι επικίνδυνες 
και καρκινογόνες χημικές ουσίες, 
όπως βαρέα μέταλλα, διοξίνες, 
αλογονούχες ενώσεις και πολυκυ-
κλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρα-
κες», προειδοποιεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Επισημαίνεται 
ο κίνδυνος να 
απελευθερωθούν 
αέρια ερεθιστικά 
του αναπνευστι-
κού συστήματος, 
όπως η αμμωνία, 
η ακρολεΐνη, 
οι αλδεϋδες, 
το οξεικό οξύ, 
τα οξείδια του 
αζώτου, το διο-
ξείδιο του θείου, 
το αέριο χλώριο, 
το φωσγένιο, η 
φορμαλδεϋδη και 
τα υδραλογόνα 
(HCl, HF, HBr), τα 
οποία μπορούν 
να προκαλέσουν 
υποξία, πνευ-
μονικό οίδημα 
ή πνευμονίτιδα, 
ανάλογα με τη 
συγκέντρωσή 
τους στο χώρο.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΗΜΕΡΑ

Καύση ακατάλληλων υλικών 
για θέρμανση
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Η Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολο-
γίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα εκδηλώσεων που 
έχει προγραμματίσει για το διάστημα Ιανουαρίου – 
Απριλίου 2013 και έχει ως εξής:
- 21 Ιανουαρίου 2013
Γ. Βαρουφάκης: «Μεταλλουργική μελέτη 9 
σιδερένιων συνδέσμων του Μπαλάνου για έργα 
αναστήλωσης του Παρθενώνα»
- 18 Φεβρουαρίου 2013
Θ. Π. Τάσιος: «Γιατί η κορύφωση της Ελληνιστικής 
Τεχνολογίας;»
- 4 Μαρτίου 2013
N. Hellner: «H χρήση του τόρνου στην αρχαϊκή 
ναοδομία της Σάμου»
- 18 Μαρτίου 2013

Ε. Γαβριλάκη: «Οι τεχνικές κατασκευής γυάλινων 
αντικειμένων όπως ανιχνεύονται στα αρχαιολογικά 
ευρήματα του Ρεθύμνου»
- 1 Απριλίου 2013
Ε. Χιώτης: «Ήταν ο Ηριδανός εκεί που πιστεύου-
με;»
- 15 Απριλίου 2013
Ο. Δακουρά-Βογιατζόγλου: «Tα τείχη της Αθήνας 
αφηγούνται την ιστορία της».
Οι εκδηλώσεις θα διεξάγονται στην Αίθουσα του 
Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών (Παπαρρηγο-
πούλου 5-7, πλ. Κλαυθμώνος), με ώρα έναρξης 
6.30 μ.μ.
Πληροφορίες: www.emaet.tee.gr, emaet.tee@
gmail.com, τηλ. 6949 829158

Εκδηλώσεις της ΕΜΑΕΤ

 Το Εργαστήριο Οχημάτων του Ε.Μ.Π. θα πραγματοποιήσει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμ-
βούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR/RID), στην Πολυτεχνει-
ούπολη Ζωγράφου, 11 - 15 Φεβρουαρίου  2013 (09:00 έως 17:00).
Πληροφορίες (καθημερινά 11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.):  Τηλ.: 210-772 2018, fax.: 210-772 1517, e-mail: 
oscar@central.ntua.gr. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΜΠ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

14 
Ιανουαρίου

2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Start Acting: Η σημασία της 
νεανικής επιχειρηματικότητας»
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Συντήρηση και Επιδιόρθωση 
Γεφυρών»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο Διοική-
σεως Παραγωγής Προϊόντων 
& Υπηρεσιών της ΕΕΔΕ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης 
των Γεφυρών, Σχολή Πολιτι-
κών Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

28 
Ιανουαρίου

2013

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Επισκευές και 
Ενισχύσεις Κατασκευών 2013 – Αφιέρωμα στον 
ΚΑΝ.ΕΠΕ.
ΠΑΤΡΑ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 
Πανεπιστήμιο Πατρών, καθ. 
Σ.Η. Δρίτσος και Τ.Ε.Ε. Τμήμα 
Δυτικής Ελλάδος

13-15 
Φεβρουαρίου

2013

Διαγωνισμός καινοτομίας
Το διαγωνισμό "Καινοτομία - Νέα Επιχειρη-
ματική Ιδέα" ανακοίνωσε πρόσφατα η Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ο διαγωνισμός 
απευθύνεται σε νέους από 18 έως 30 ετών, 
με στόχο να αναδείξει πρωτότυπες ιδέες που 
βασίζονται σε νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα 
και υπηρεσίες που ενσωματώνουν την περι-
βαλλοντική διάσταση, αλλά και νέες επιχειρή-
σεις σε παραδοσιακούς τομείς που αξιοποιούν 
καινοτόμα συστήματα, κ.ά. Η ημερομηνία για 
την υποβολή προτάσεων λήγει στις 20 Ιανουα-
ρίου 2013. 
Ο διαγωνισμός καλύπτει τα παρακάτω θεματι-
κά πεδία:
- Επιχειρηματικότητα στον τομέα των Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Υπηρεσίες στους τομείς του Περιβάλλοντος 
- Πολιτισμού - Αθλητισμού με χρήση νέων 
τεχνολογιών
- Αγροτική επιχειρηματικότητα
- Γενικές επιχειρηματικές προτάσεις. 
Μπορούν να συμμετάσχουν νέοι από 18 έως 
30 ετών, μεμονωμένα ή σε ομάδες έως 5 ατό-
μων, για μία μόνο θεματική ενότητα και με μία 
μόνο πρόταση (υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση: kainotomia@neagenia.gr). 

Διήμερο συνέδριο για την μεταναστευτική πολιτική 
«Ο μετέωρος βηματισμός της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα 
της κρίσης» είναι το θέμα διήμερου συνεδρίου που διοργανώνει ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) την Πέμπτη 17 και 
την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου στον συνεδριακό χώρο του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Ακαδημίας 7, Αθήνα.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το θέμα που βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή της επικαιρότητας από τη δεκαετία του’90, δημιουργεί 
σήμερα -λόγω και της οικονομικής κρίσης- έντονες αντιπαραθέσεις 
σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, επιβάλλοντας αναθεώρηση της 

μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας.
Το συνέδριο του EPLO σκοπό έχει την εκτίμηση της κατάστασης, την 
εξέταση εμπειριών άλλων ευρωπαϊκών χωρών και κυρίως την κατά-
θεση προτάσεων από 40 και πλέον ειδικούς επιστήμονες (καθηγητές 
πανεπιστημίων και ερευνητές) για την αντιμετώπιση του ζητήματος στη 
χώρα μας σε κάθε πτυχή του, όπως: το θεσμικό πλαίσιο μετανάστευσης 
και ασύλου, η ένταξη και ο αποκλεισμός των μεταναστών, η πρόσβαση 
τους στις υπηρεσίες υγείας, στην εκπαίδευση και στην εργασία, οι 
οργανώσεις τους, η συνύπαρξη τους με τους Έλληνες κλπ. 	  
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Συνεχίζεται η διαδικασία αξιοποίησης του 
Αστέρα Βουλιαγμένης, όπως αποφάσισε 
το ΤΑΙΠΕΔ. Το Ταμείο αποφάσισε επίσης το 
ποσοστό επί του τιμήματος που θα λάβουν η 
Εθνική Τράπεζα και το ΤΑΙΠΕΔ, αντίστοιχα, 
από την αξιοποίηση του ακινήτου, γεγονός 
που επιταχύνει τη διαδικασία της αξιοποίη-
σής του. Συγκεκριμένα η Εθνική θα λάβει το 
80% των συνολικών εσόδων από την διαδι-
κασία αποκρατικοποίησης και το ελληνικό 
δημόσιο το 20%. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
σύντομα ο ανεξάρτητος απομιμητής ανα-
μένεται να παρουσιάσει το υπολογιζόμενο 
τίμημα, αλλά και λεπτομέρειες σχετικές με 
την συμφωνία μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της 
Εθνικής Τραπέζης για το «Μικρό Καβούρι».

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας «για τη σύνταξη νέου σχεδίου νόμου για την ελεγκτική λει-
τουργία» έγινε χθες στο ΥΠΕΚΑ. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι, μέσω κοινής βάσης και αντι-
μετώπισης των ελέγχων, αλλά και των κοινών κανόνων, να γίνονται αντικειμενικά και πιο γρήγορα οι 
σχετικοί έλεγχοι. Το ΥΠΕΚΑ στοχεύει μέσω της διαδικασίας αυτής να προκύψει μακροπρόθεσμα ση-
μαντικό όφελος για την κοινωνία, μέσω κοινών και εκ των προτέρων γνωστών σε όλους κανόνων, της 
εμπέδωσης της ισονομίας αλλά και της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες διατάξεις, της διευκόλυνσης των 
επενδύσεων με την ταυτόχρονη προστασία του δημοσίου πλούτου και συμφέροντος. Ο υπουργός ανα-
πληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης, που κήρυξε την έναρξη εργασιών προέτρεψε την ομάδα εργασίας 
να καταλήξει σε ένα σχέδιο νόμου που θα είναι πρωτίστως δίκαιο, εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό. Να 
διέπεται δηλαδή από τις βασικές αρχές της κυβερνητικής πολιτικής, να στοχεύει στο καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό δημοσιονομικό κόστος. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, βασικοί 
άξονες της προσπάθειας πρέπει να είναι ο καλύτερος συντονισμός και η αποτελεσματική συνεργασία 
των αρμοδίων υπηρεσιών, η καθιέρωση προτύπων και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Η ομάδα εργασίας 
στοχεύει, μεταξύ άλλων, να ομογενοποιηθούν και να τυποποιηθούν τόσο η μεθοδολογία ελέγχου όσο 
και η διαδικασία, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και ο τρόπος εξαγωγής πορισμάτων σε ελέγχους και 
επιβολή ποινών. Η θεσμική θωράκιση και ενοποίηση της ελεγκτικής λειτουργίας μέσα στο πλαίσιο ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου νόμου, υλοποιείται για πρώτη φορά από το ΥΠΕΚΑ. Την πρωτοβουλία ανέλαβε 
ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης και αποτελεί μία νέα προσπάθεια ώστε να προχω-
ρήσουμε σε έναν ορθολογικό και αποτελεσματικό ανασχεδιασμό διαδικασιών, στο πλαίσιο των αρχών 
της ορθής διακυβέρνησης. 

Αξιοποίηση του  
Αστέρα  

Βουλιαγμένης

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Νέοι κανόνες για ελέγχους  
και περιβαλλοντικές παραβάσεις 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΥΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΕΚΑ

Κατάργηση της διάταξης περί εξετάσεων για την άδεια  
του ενεργειακού επιθεωρητή

Ο ΣΤΥΕ με έγγραφο του (υπογράφουν ο πρόεδρος Ανδρέας Στοϊμενίδης 
και ο γενικός γραμματέας Γεωργ.  Ζηλούδης) προς την Ειδική Γραμματεία 
Επιθεώρησης  Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ζητά την κατάργηση της διά-
ταξης περί εξετάσεων για την άδεια του ενεργειακού επιθεωρητή. Ειδικό-
τερα στο σχετικό έγγραφο σημειώνεται ότι:  «Στο πλαίσιο της διαβούλευ-
σης για την εφαρμοστική εγκύκλιο για την «Εφαρμογή του ν. 3919/2011, 
ΦΕΚ 32/τ. Α΄/02 03 2011 για την άσκηση δραστηριότητας του ενεργει-
ακού επιθεωρητή και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώ-
ρησης» προτείνουμε την κατάργηση της διαδικασίας των εξετάσεων για 
την απονομή της σχετικής άδειας.  Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί των ΑΕΙ 
και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί των ΤΕΙ της χώρας με την ολοκλήρωση των 
σπουδών τους, αλλά και μετά την παρακολούθηση των σχετικών σεμινα-
ρίων κατάρτισης είναι σε κάθε περίπτωση πλήρως καταρτισμένοι για την 
άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή. Η περαιτέρω 
εξεταστική διαδικασία τους υποβιβάζει και τους ταλαιπωρεί ακόμη πε-

ρισσότερο. Συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την παρακολού-
θηση των σεμιναρίων από τις αρχές του 2012, δεν μπορούν να λάβουν 
την άδεια του ενεργειακού επιθεωρητή, εν΄ αναμονή των εξετάσεων που 
έχουν εξαγγελθεί. Είναι επίσης παράδοξο, να θεωρείται ότι ένας τεχνικός 
επιστήμονας μπορεί να εκπονήσει ενεργειακή μελέτη αλλά δεν μπορεί να 
πιστοποιήσει μία άλλη αντίστοιχη. 
Τέλος, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης των 
σεμιναρίων στο σύνολο των εργαζομένων τεχνικών υπαλλήλων, συμπερι-
λαμβανομένων και των Μηχανικών που εργάζονται στις ΔΕΚΟ, αλλά και 
στο στενό δημόσιο τομέα, καθώς σε αυτή την απολύτως ρευστή εργασιακά 
περίοδο με ανοικτά τα θέματα της εφεδρείας, της διαθεσιμότητας και των 
απολύσεων, ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να εφοδιάζεται με γνώσεις και 
κατάρτιση, που υπό προϋποθέσεις και σε ειδικές συνθήκες στο μέλλον 
θα μπορούν να οδηγήσουν σε επαγγελματικά δικαιώματα και σε ενίσχυση 
της δυνατότητας απασχόλησής του». 



Το πενθήμερο πανηγύρι της διεθνούς ηλεκτρονικής βιομηχανίας στο Λας Βέγκας, 
ολοκληρώθηκε πριν μερικές ώρες. Η εμπορική έκθεση που εισήγαγε στην καθημερινή 
ζωή το βίντεο, το Xbox και την τηλεόραση πλάσμα – και όχι μόνο -, τα τελευταία χρόνια 
έχει χάσει μέρος από τη λάμψη της, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι μια από τις μεγαλύτερες 
εκθέσεις για τα νέα gadgets και τις νέες τάσεις της τεχνολογίας. Πάνω από 150.000 
άνθρωποι της βιομηχανίας, επιχειρηματίες, πωλητές, διασημότητες, αρθρογράφοι, 
δημοσιογράφοι τεχνολογίας, πέρασαν τις πέντε ημέρες από τα περίπτερα της έκθεσης ή 
συμμετείχαν στα παράλληλα συνέδρια που οργανώθηκαν. Με το φακό του Ζόραν Μίλιτς, 
έχετε τη δυνατότητα να την …επισκεφθήτε και εσείς.
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CES: ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΛΑΜΨΗ

Αδιαχώρητο στην αίθουσα Τύπου.

Καλή η έκθεση, αλλά καλός κι ο ήλιος του 
Λας Βέγκας 

Τα “αφτιά γάτας” διαβάζουν τα κύματα του 
εγκεφάλου, μπορούν να καθορίσουν τη διάθεση 
και να την επιδείξουν με ένα κούνημα τους 

Συζήτηση μέσω οθόνης με τη σύζυγο 

Δδιαφανής 3-D τηλεόραση Η κλασική Monopoly σε έκδοση τραπέζι-PC

Με ποδήλατο από το παρελθόν στο μέλλον Αποκαλυπτήρια τηλεόρασης υπερ-υψηλής 
ευκρίνειας 

Δημοσιογράφοι και φωτογράφοι εργάζονται 
κατά την αναμονή 
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Κούρεμα ύψους 200 εκατ. ευρώ στα έσοδα της 
ΔΕΗ από τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρή-
σεις για το 2013 επέβαλε σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περιορίζοντας 
αντίστοιχα τις προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας (ΡΑΕ).
Ειδικότερα, σύμφωνα με την «Ημερησία» η 
πρόταση της ΡΑΕ για τα τιμολόγια της ΔΕΗ που 
υπεβλήθη στο ΥΠΕΚΑ στα τέλη Δεκεμβρίου, προ-
έβλεπε ως εύλογα έσοδα της ΔΕΗ από τις αντα-
γωνιστικές δραστηριότητες παραγωγής και προ-
μήθειας ρεύματος ποσό 4,268 δισ. ευρώ, από τα 
οποία 3,09 δισ. ευρώ προέρχονται από τους κατα-
ναλωτές που συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τά-
σης, δηλαδή νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. 
Το ΥΠΕΚΑ προχώρησε σε περικοπή των εσόδων 
από τη χαμηλή τάση κατά 200 εκατ. ευρώ, περιό-
ρισε δηλαδή αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου τα 
έσοδα για την εφετινή χρονιά στα 2,89 δισ. ευρώ, 
επικαλούμενο τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης 
του κόστους λειτουργίας της ΔΕΗ αλλά και την 
ανάγκη προστασίας των καταναλωτών.
Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να συμπλη-

ρωθεί το «πάζλ» των τιμολογίων της ΔΕΗ με την 
οριστικοποίηση, από το ΥΠΕΚΑ, του ποσοστού 
των αυξήσεων αλλά και του χρονοδιαγράμματος 
που θα εφαρμοσθεί, δεδομένου ότι οι ανατιμή-
σεις στο ρεύμα προβλέπεται να γίνουν σε τρεις 
δόσεις (Ιανουάριο, Μάρτιο και Ιούλιο). Στη συ-
νέχεια θα ανακοινωθούν τα αναλυτικά τιμολόγια 
για τις επιμέρους κατηγορίες καταναλωτών από 
τη ΔΕΗ. Η ΡΑΕ έχει ήδη αποφασίσει τις χρεώ-
σεις για τις μονοπωλιακές δραστηριότητες που 

αφορούν τη χρήση των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής το 2013, οι οποίες είναι μειωμένες κατά 
7% σε σχέση με τις ισχύουσες χρεώσεις για τους 
οικιακούς καταναλωτές, 7- 15% για τις μικρές επι-
χειρήσεις και 1,5- 11% για τις μεγάλες επιχειρή-
σεις. Εκκρεμεί επίσης ο καθορισμός του «τέλους 
ΑΠΕ» (ΕΤΜΕΑΡ) στο οποίο επίσης αναμένονται 
αυξήσεις, προκειμένου να περιοριστεί το έλλειμ-
μα του λογαριασμού χρηματοδότησης των Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Κούρεμα ύψους 200 εκατ. ευρώ στα έσοδα της ΔΕΗ

Την παρακμή του εμπορικού κέντρου γύρω 
από την πλατεία της Ομόνοιας παρουσιάζει 
σε κεντρικό της άρθρο η WSJ. Η πλατεία 
και οι γειτονιές που απλώνονται γύρω της 
"έχουν καταστραφεί από την βαθιά οικο-
νομική ύφεση της χώρας, την πλημμυρίδα 
παράνομων μεταναστών και τα μέτρα λιτό-
τητας που έχουν υπονομεύσει σε μεγάλο 
βαθμό τη δυνατότητα της κυβέρνησης να 
ανταπεξέλθει" γράφει η αμερικανική εφημε-
ρίδα. "To βάθος της αστικής αποσύνθεσης 
στην περιοχή, δείχνει την πολυπλοκότητα 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελ-
λάδα ως χώρα που οδεύει στην έκτη χρονιά 
οικονομικής συρρίκνωσης και αποτελεί μια 
προειδοποίηση προς τις υπόλοιπες χώρες 
της Ευρώπης που έχουν πληγεί από την 
κρίση για το πόσο απότομη μπορεί να εί-
ναι η πτώση" προειδοποιεί η WSJ. "Κάποτε 
το γεμάτο ενέργεια εμπορικό κέντρο της 
Αθήνας, η πλατεία Ομονοίας περιστοιχίζε-
ται από κλειστά ξενοδοχεία και άδεια μα-
γαζιά και στοιχειώνεται από ναρκομανείς, 
βαποράκια και πόρνες, που την καθιστούν 
εθνικό σύμβολο απόγνωσης και κοινωνικής 
κατάρρευσης" σημειώνεται στο άρθρο της 

αμερικάνικης εφημερίδας.

«Σύμβολο εθνικής  
απόγνωσης η Ομόνοια» Αύξηση 9% στο Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπο-

μπών Μείωσης Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), το πρώην 
τέλος ΑΠΕ, αποφάσισε για τους οικιακούς κα-
ταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος η Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας. Η ΡΑΕ προχώρησε σε αυτήν 
την απόφαση κατόπιν αιτήματος του υφυπουρ-
γού ΠΕΚΑ Ασημάκη Παπαγεωργίου προκειμέ-
νου να καλυφθεί το έλλειμμα του Ειδικού Λο-
γαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (από αυτό το ταμείο 
πληρώνονται οι παραγωγοί ρεύματος από ανα-
νεώσιμες πηγές).

Η αύξηση ισχύει για το πρώτο εξάμηνο του 2013 
και όπως προκύπτει από την απόφαση της ΡΑΕ 
και το αίτημα του υφυπουργού ΠΕΚΑ το ΕΤΜΕ-
ΑΡ θα αυξάνεται ανά εξάμηνο, ώστε στο τέλος 
του 2014 να μηδενιστεί το έλλειμμα των 280 
εκατ. ευρώ. Βέβαια ως προς αυτήν την κίνηση 
το ΥΠΕΚΑ έχει προχωρήσει και σε άλλες ενέρ-
γειες όπως π.χ. την αναδρομική «φορολόγηση» 
των ποσοτήτων ρεύματος που παράγουν οι ΑΠΕ, 
τη διάθεση μέρους του ποσού που μαζεύει η 
ΕΡΤ για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ.

Έτσι, με αυτά τα δεδομένα το ΕΤΜΕΑΡ που πλη-
ρώνουν οι οικιακοί και μικροί καταναλωτές της 
Χαμηλής Τάσης ανεβαίνει πια στα 9,53 ευρώ ανά 
Μεγαβατώρα, από 8,74 ευρώ που ίσχυε μέχρι το 
τέλος του χρόνου. Σημειώνεται δε, εδώ ότι το 

ΕΤΜΕΑΡ είχε αυξηθεί εκ νέου περί τα τέλη του 
περασμένου καλοκαιριού.

Οι καταναλωτές για να βρουν τη νέα χρέωση θα 
πρέπει να ανατρέχουν στους λογαριασμούς της 
ΔΕΗ ή άλλου εναλλακτικού προμηθευτή ρεύμα-
τος στη στήλη «Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις». Εκεί 
βλέπουν το ΕΤΜΕΑΡ ανά κιλοβατώρες (στην 
προκειμένη περίπτωση είναι 0,00953 ευρώ ανά 
kWh) και το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται με τη 
συνολική κατανάλωση ρεύματος τους. Η μέση 
ετήσια επιβάρυνση για λογαριασμό 1.000 κιλο-
βατώρων ανά τετράμηνο είναι 28,59 ευρώ.

Η ΡΑΕ με την ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι 
«στο σύνολο του λογαριασμού των καταναλωτών 
της Χαμηλής Τάσης η επίπτωση από την αύξηση 
είναι σημαντικά μικρότερη από 1%, και συγκε-
κριμένα μεταξύ 0,4% και 0,8%, ανάλογα με την 
κατανάλωση».

Εξάλλου με την ίδια απόφαση το ΕΤΜΕΑΡ:

1.Για τους πελάτες που συνδέονται στην υψηλή 
τάση, οι μοναδιαίες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ μειώνο-
νται κατά 22%, σε σχέση με τις τρέχουσες χρε-
ώσεις.

2.Για τους πελάτες που συνδέονται στη μέση 
τάση, οι μοναδιαίες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ αυξάνο-
νται κατά 8%, σε σχέση με τις τρέχουσες χρε-
ώσεις.

Αύξηση 9% στη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ αποφάσισε η ΡΑΕ
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Καινούργιο “γκρίζο” ελληνικό ρεκόρ και πρωτιά 
στη Ζώνη του Ευρώ- ΜΕ ΝΕΟ ΑΛΜΑ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΚΑΡΦΑΛΩΣΕ ΣΤΟ 
26,8%- Έξι στους δέκα νέους χωρίς απασχόληση • Ζαν Κλοντ Γιούνκερ: 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ- Βολές 
κατά όσων Ελλήνων φυγάδευσαν δισ. στο εξωτερικό • Μάριο Ντράγκι: 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ- Παραμένει στο 
0,75% το βασικό επιτόκιο • Αναμένεται χαμηλότερη υποχώρηση φέτος, αλλά 
δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού- ΙΟΒΕ: ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟ 2013- «Η φορολογική αφαίμαξη της ίδιας ομάδας πληθυσμού έχει 
φθάσει στα όρια» • Προϋπολογισμός: ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟ 2012- Η 
μείωση των επενδύσεων κράτησε τους στόχους • Τιμές: ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 
ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΣΤΟ 0,8% ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Εξαγγελίες του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα στη 
Βουλή- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΡΑΓΗ ΣΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ • Κατά 30,14% 
μειώθηκε το έλλειμμα του προϋπολογισμού- ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΤΑ «ΔΙΔΥΜΑ» ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ • ΟΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ • 1.345.715 οι άνεργοι- ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ ΡΕΚΟΡ- 26,8% Η 
ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ • Για την 1η Ιουλίου- ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ • Μεγάλη άνοδος του ευρώ- ΘΕΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΒΛΕΠΕΙ» Ο ΝΤΡΑΓΚΙ • «Σπάει» στα δύο- 
PLAN B ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ…- Εντός στόχων ο προϋπολογισμός- Σταδιακή επιστροφή 
καταθέσεων- …αλλά η ανεργία συνεχίζει να καλπάζει • Ζαν Κλοντ Γιούνκερ: 
«Ε.Ε. ΚΑΙ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΤΕΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» • 

ΜΟΝΤΕΛΟ PROTON BANK ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ- Δεν 
κατατέθηκε καμία δεσμευτική προσφορά χθες- Αναμένεται να περάσει 
στον έλεγχο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας • ΕΙΚΟΣΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
ΕΞΠΡΕΣ: Η αποδοχή της φοροδιαφυγής δεν μπορεί να συνεχιστεί, 
τονίζεται στην τριμηνιαία έκθεση- ΦΡΕΝΟ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ 
ΖΗΤΕΙ ΤΟ ΙΟΒΕ • ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ UNILEVER • ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΥΠΕΡ ΑΠΕ- Μείωση 22% στις μεγάλες βιομηχανίες • ΔΡΑΣΕΙΣ 
600 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ- Στόχος η στήριξη νέων ηλικίας έως και 35 ετών 
• ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΟ 26,8% ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ- Στο 1.345.715 
οι άνεργοι, ενώ οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 309.335 άτομα • ΣΕ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ.
ΚΕΡΔΟΣ: Ξεκαθαρίζει σιγά σιγά το τοπίο πριν από το εγχείρημα της 
ανακεφαλαιοποίησης- ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ- Λήγει μάλλον 
άπρακτη η προθεσμία για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο- Θα σπάσει σε 
“καλή” και “κακή” τράπεζα και αργότερα βλέπουμε…- Δημοσιοποιείται 
το ενημερωτικό της ΕΘΝΙΚΗΣ, συνεδριάζει η EUROBANK • Ψηφίζεται 
σήμερα το φορολογικό- ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ • Η ΕΚΤ διατήρησε 
αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια στο ιστορικό χαμηλό του 0,75%- 
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΤΡΑΓΚΙ • ΠΥΡΑ ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ • Οι προβλέψεις του ΙΟΒΕ: Ύφεση 
4,5% εφέτος και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού- ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2013, ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ- Είκοσι 
δράσεις για τους νέους ανέργους παρουσίασαν τρεις υπουργοί.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Εντός 
στόχων ο προϋπολογισμός, εισροή καταθέσεων, αλλά αυξάνεται η ανεργία 
• ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ- Στη Βουλή η 
δικογραφία και για τα μη πολιτικά πρόσωπα.
ΤΑ ΝΕΑ: Συνθήκες ανατροπής του πολιτικού σκηνικού, με τη ΝΔ να 
αποκτά προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις και την αξιωματική αντιπολίτευση 
να υποχωρεί στη δεύτερη θέση- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ- Η κυβέρνηση 
εξαργυρώνει τη δόση- Ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει την «Αμαλιάδα» • Λίστα 
Λαγκάρντ:  ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΤΙΚΑΚΙΑ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Το ΙΟΒΕ δεν συμμερίζεται την 
αισιοδοξία του Γ. Στουρνάρα- ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ- Ύφεση στο 4,6%- Ανεργία 
στο 27,3% • ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο «ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
USB.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο στη Βουλή- 
ΠΟΙΟΙ ΧΑΝΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ • 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΑΛΟΥΝ ΔΙΩΤΗ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Πέφτουν βροχή οι ημερομηνίες, τα στικάκια και 
οι λαθροχειρίες- ΛΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΕΣ • Η μάχη της προπαγάνδας- ΟΙ ΔΥΟ 
ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.
6 ΜΕΡΕΣ: Πίσω από τον εσκεμμένο λαβύρινθο της λίστας Λαγκάρντ 
η οδυνηρή πραγματικότητα είναι εδώ…- Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΔΕΝ ΠΕΦΤΕΙ 
ΜΕ ΣΤΙΚΑΚΙΑ • ΠΑΣΟΚ: ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
• Βίλα Αμαλία: ΞΕΘΑΨΑΝ ΤΟΝ «ΚΟΥΚΟΥΛΟΝΟΜΟ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ 91 
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ.
ΕΘΝΟΣ: Ανατροπές στις φετινές Πανελλαδικές φέρνουν οι συγχωνεύσεις 
τμημάτων- ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ • Νέο άλμα της ανεργίας 
τον Οκτώβριο- ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ • 

«Κατηγορώ» από Βενιζέλο για τη λίστα Λαγκάρντ- Ο ΔΙΩΤΗΣ ΜΟΙΡΑΖΕ ΤΑ 
ΣΤΙΚΑΚΙΑ ΣΑΝ ΜΑΡΟΥΛΟΦΥΛΛΑ.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Νέο ρεκόρ- Σοκ 26,8%- 1.345.715 ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ- 
370.000 Σ’ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ • Επίθεση Βενιζέλου σε ΣΥΡΙΖΑ: ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΜΕ ΤΗ 
ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΙΚΑΚΙ.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Έκθεση- κόλαφος από την επιστημονική επιτροπή της 
Βουλής- ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ! • Αποκρατικοποιήσεις: 
«Όποιος δώσει τα περισσότερα»- ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΕΠΑ ΑΦΗΝΕΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ • Λίστα Λαγκάρντ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ΔΙΩΤΗ: 
«ΛΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΙΚΑΚΙ».
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο… γνωστός Στουρνάρας οδηγεί την κοινωνία στα 
άκρα επιλέγοντας «αριθμούς» αντί ανθρώπων- ΨΥΧΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ • 
ΣΤΟΧΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΔΙΩΤΗ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΙΑ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.
ΕΣΤΙΑ: ΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΣ- Ο υπό ψήφισιν φορολογικός νόμος.
Η ΑΥΓΗ: Από το κυβερνητικό- μιντιακό σύστημα για τη λίστα Λαγκάρντ- 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ Νο2- Πέπλο μυστηρίου γύρω από το περίφημο 
CD της λίστας, τον χρόνο κτήσης, τα πρόσωπα που το επεξεργάστηκαν, αλλά 
και τον σημερινό κάτοχο.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΜΠΟΝΑΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΑ ΔΗΘΕΝ 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ.
Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Προαναγγελία και νέων προγραμμάτων για τουρισμό, 
αγρότες, ενέργεια- 20 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 350.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ • Τι ανακοίνωσε ο 
Γ. Στουρνάρας στη  Βουλή- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΟ 13% ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Τα Ελληνικά Υπερόπλα που θα αλλάξουν την πορεία του 
Κόσμου…- ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» ΤΟΥ ΓΚΙΟΛΒΑ!



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

7

Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΑΠΑΝΩΝ «ΦΡΕΝΑΡΕ» ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 11/01/2013

Στην περαιτέρω περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, κατά 736 εκατ. ευρώ και λιγότερο στις μειώσεις 
καταναλωτικών δαπανών του Δημοσίου, οφείλεται το μειωμένο 
σε σύγκριση με τους στόχους έλλειμμα του προϋπολογισμού 
το 2012. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες 
από το υπουργείο Οικονομικών το έλλειμμα που εμφανίζει ο 
προϋπολογισμός συνολικά για το 2012, διαμορφώθηκε σε 15.908 
εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 404 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 
το στόχο του ΥΠΟΙΚ για την ίδια περίοδο που ήταν στο ποσό 
των 16.312 εκατ. ευρώ. To πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού 
προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 3.684 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο 
κατά 893 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το στόχο, που ήταν στα 4.577 
εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
αποκαλύπτουν επίσης τις τεράστιες αστοχίες στην υλοποίηση 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του μοναδικού 
αναπτυξιακού εργαλείου, καθώς καταγράφηκε απώλεια εσόδων 
από τα κοινοτικά ταμεία ύψους 1,1 δισ. ευρώ, προφανώς λόγω 
αδυναμίας απορρόφησης, ενώ οι πληρωμές μειώθηκαν κατά 
734 εκατ. ευρώ. Αρχικά, το ύψος του ΠΔΕ του 2012 ήταν 7.700 
εκατ. ευρώ, το Φεβρουάριο του 2012, περικόπηκε σε 7.300 εκατ. 
ευρώ και τον περασμένο Νοέμβριο σε 6.850 εκατ. ευρώ. Τελικά 
οι πληρωμές διαμορφώθηκαν στο ποσό των 6.114 εκατ. ευρώ, 
κάτω και από το επίπεδο των πληρωμών του 2011 που ήταν 6.559 
εκατ. ευρώ. Στον τομέα των εσόδων του ΠΔΕ, καταγράφηκε 
τεράστια απώλεια, αφού οι εισπράξεις από τα κοινοτικά ταμεία 
διαμορφώθηκαν στο ποσό των 3.590 εκατ. ευρώ, από 4.687 εκατ. 
ευρώ, που ήταν ο τελευταίος στόχος. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα του 
προϋπολογισμού, το ύψος των συνολικών καθαρών εισπράξεων 
παρουσιάζει υστέρηση κατά 687 εκατ. ευρώ, λόγω του ΠΔΕ, αλλά 
τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζουν 
πλεόνασμα έναντι του τελευταίου στόχου κατά 410 εκατ. ευρώ. 
Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού (πλην 
ΠΔΕ), ανήλθαν σε 48.116 εκατ. ευρώ, έναντι 50.158 εκατ. ευρώ το 
2011. Σύμφωνα με το ΥΠΟΚ, n υπέρβαση του στόχου οφείλεται στις 
μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες εισπράξεις από:
- το φόρο εισοδήματος κατά 355 εκατ. ευρώ.
- τους φόρους στην περιουσία κατά 170 εκατ. ευρώ.
- τους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 59 εκατ. ευρώ.
- τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 55 εκατ. ευρώ.
- τα μη φορολογικά έσοδα κατά 32 εκατ. ευρώ.
- τις μειωμένες επιστροφές φόρων κατά 366 εκατ. ευρώ έναντι 
του επικαιροποιημένου στόχου.  Οι δαπάνες του κρατικού 
προϋπολογισμού το 2012 ανήλθαν στα 67.614 εκ. ευρώ και 
παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.091 εκ. ευρώ έναντι του στόχου, 
που ήταν το ποσό των 68.705 εκ. ευρώ. 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 6 | 11/01/2013

To τσουχτερό κρύο έφερε και πάλι τους αστέγους στην 
επικαιρότητα. Η περιορισμένη προσέλευσή τους στους χώρους 
που διέθεσε ο Δήμος Αθηναίων (για να μη χάσουν τις «καβάτζες» 

τους) δείχνει την πολυπλοκότητα του προβλήματος. «Δεν είμαστε 
ενάντια στα έκτακτα μέτρα, αλλά απαιτείται n χάραξη πολιτικών 
πρόληψης», ανέφερε ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για 
το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία, κ. Σπύρος Ψύχας. Ως 
άστεγοι δεν πρέπει να λογίζονται μόνο όσοι κοιμούνται στον 
δρόμο, «n αστεγοσύνη έχει στάδια, που ξεκινούν απ' όσους ζουν 
σε ακατάλληλα καταλύματα ή βρίσκονται υπό έξωση». Οι άστεγοι 
στην Ελλάδα δεν είναι καταγεγραμμένοι, ενώ μόλις πριν από 
λίγους μήνες αποκρυσταλλώθηκε ο νομικός ορισμός τους. «Έπειτα 
από παρέμβαση, όμως, κοινοβουλευτικού κόμματος προστέθηκε 
ως προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό κάποιου ως αστέγου 
n νόμιμη παραμονή στη χώρα». Ωστόσο, n επιβεβαίωση του 
δεδομένου είναι δύσκολη «αφού οι άστεγοι συχνά δεν έχουν ούτε 
καν ταυτότητα». Ακόμη, καθώς δεν έχουν διεύθυνση κατοικίας, 
«στερούνται το σχετικό επίδομα που δικαιούνται». Εις επίρρωσιν 
αυτών προστίθεται n μη (ορθολογική) αξιοποίηση κοινοτικών 
κονδυλίων για την αντιμετώπιση της συνεχώς επιδεινούμενης 
μάστιγας. «Τα 34 σχέδια δράσης που εγκρίθηκαν από το υπ. Υγείας 
δεν στοχεύουν σε ρεαλιστικές ανάγκες», σημειώνει ο κ. Αντύπας, 
αντιπρόεδρος του Δικτύου και πρόεδρος της PRAKSIS, «ελάχιστοι 
δήμοι αιτήθηκαν την κατασκευή υπνωτηρίων, ενώ πολλοί που 
πλήττονται από το πρόβλημα, όπως ο Δήμος Πατρέων, ζήτησαν 
τη δημιουργία λαχανόκηπων, τράπεζας χρόνου και άλλων δομών 
ηπιότερης παρέμβασης». Αντίστοιχα, αναξιοποίητα παραμένουν 
χιλιάδες διαθέσιμα ακίνητα. «Δεν έχουν αξιοποιηθεί ούτε τα 
εκατοντάδες ακίνητα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
του υπ. Υγείας που προορίζονται για τέτοιους σκοπούς». Οι 
οιωνοί είναι κακοί για τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Σύμφωνα 
με τις ΜΚΟ, αυξάνονται ραγδαία τα ποσοστά των γυναικών και 
των παιδιών μεταξύ των αστέγων. Ακόμη, το τελευταίο διάστημα 
εκδόθηκαν 40.000 εντολές διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος 
σε οφειλέτες, ενώ ο Οργανισμός Εργατικών Κατοικιών, που στα 
55 χρόνια λειτουργίας του στέγασε συνολικά 700.000 οικογένειες, 
δεν υφίσταται πλέον. «Ετησίως προσέφερε σε 120.000 οικογένειες 
επιδότηση ενοικίου, 1.500 ενισχύσεις για επισκευή κατοικίας και 
υποστήριζε 10.000 επιδοτούμενα δάνεια».

ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2013 ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ IOBE 

 ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα 3 | 11/01/2013

To 2013 εμφανίζονται αμυδρά μεν, αλλά θα γίνουν ορατές 
κάποιες ακτίνες φωτός για την οικονομία μας, καθώς n 
ύφεση θα συνεχιστεί αλλά με μικρότερη ταχύτητα. Στο 
τελευταίο τρίμηνο του έτους ή στις αρχές του 2014 n 
μεταβολή του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα εισέλθει σε θετική 
περιοχή. Αυτό προκύπτει από την τριμηνιαία έκθεση 
του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 
στην οποία όμως επισημαίνεται με έμφαση ότι θα 
πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τη διαρθρωτική και την 
κυκλική ανεργία, δεδομένου ότι ο ρυθμός των ανέργων 
θα εξακολουθήσει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα στη 
χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με το IOBE, n 
ύφεση στο σύνολο του 2013 θα διαμορφωθεί στα επίπεδα 
του 4,5%, καθώς n μεταφερόμενη, από το 2012 ύφεση 
(carryover), θα είναι της τάξεως του 3%, ενώ τα δύο πρώτα 
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τρίμηνα n ύφεση θα παραμείνει υψηλότερη του 4,5%. 
Αποτέλεσμα της παραμονής της χώρας στην ύφεση και για 
το 2013 θα είναι n ανεργία να διαμορφωθεί στο 27,3%. 
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από την έκθεση στο ζήτημα της 
ρευστότητας, n οποία όπως τονίζεται, αποτελεί σήμερα 
το βασικό εμπόδιο για την πραγματοποίηση ιδιωτικών 
επενδύσεων, ωστόσο διαπιστώνονται κάποιες βάσιμες 
προσδοκίες για αντιστροφή της κατάστασης λόγω: 
- Της ανακεφαλαιοποίησης που θα αποκαταστήσει την 
κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήματος και θα 
το ισχυροποιήσει σε όρους φερεγγυότητας. 
- Των επερχόμενων συγχωνεύσεων των τραπεζών. 
- Της ένεσης ρευστότητας προς τις τράπεζες από την 
επαναγορά ομολόγων. 
- Της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου 
προς τον ιδιωτικό τομέα. 
- Της επαναγοράς των εντόκων γραμματίων που 
κατέχουν σήμερα οι τράπεζες. Μεσοπρόθεσμα, 
σύμφωνα με το IOBE, θετική θα είναι και n επίδραση 
από την αναμενόμενη επιστροφή καταθέσεων μετά 
τη ρεαλιστική αντιμετώπιση της κινδυνολογίας περί 
επιστροφής στη δραχμή. Όσον αφορά την υλοποίηση του 
προϋπολογισμού, το IOBE υπογραμμίζει ότι για το 2012 
παρέμεινε «εμφατικά εντός στόχων λόγω περιορισμού 
των δαπανών και χαμηλότερων πληρωμών τόκων μετά το 
PSI», ενώ στη συνέντευξη Τύπου του Ιδρύματος δόθηκε 
χθες ιδιαίτερη σημασία στην αποφασιστική αντιμετώπιση 
του προβλήματος της φοροδιαφυγής και στην προώθηση 
μίας βαθιάς φορολογικής μεταρρύθμισης ως «πειστικό 
δείγμα κοινωνικής δικαιοσύνης, που θα εξασφαλίσει 
την κατανόηση και την αποδοχή των μέτρων, που 
καλείται να συνεχίσει να εφαρμόζει n κυβέρνηση χωρίς 
εφησυχασμό». 
Επιπλέον, προβλέπεται περαιτέρω αποκλιμάκωση του 
πληθωρισμού, που θα κινηθεί στο επίπεδο του 1%, αφού n 
καταναλωτική ζήτηση θα περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό, 
λόγω των νέων εκτεταμένων δημοσιονομικών μέτρων, της 
αύξησης της ανεργίας και της περικοπής των δημόσιων 
δαπανών. Ανασχετικά αναμένεται να επιδράσουν n 
αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο οικιακής θέρμανσης 
μέχρι τον Μάιο και οι κλιμακωτές αυξήσεις στην τιμή 
του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς όμως να αποτρέψουν 
τη φθίνουσα πορεία του πληθωρισμού. Όσον αφορά 
επενδύσεις σε δημόσια έργα, φαίνεται να δρομολογούνται 
πλέον ενέργειες που θα είναι σε θέση το επόμενο 
διάστημα να κινητοποιήσουν σημαντικούς πόρους από 
το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να 
επανεκκινήσουν σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, 
όπως οι αυτοκινητόδρομοι. Κατά το IOBE, πάντως, βασικός 
μοχλός για την ανάκαμψη είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις, 
ενώ μεσοπρόθεσμα n σημαντικότερη αντιστροφή του 
προβλήματος της ρευστότητας υπολογίζεται να προέλθει 
από την αναμενόμενη επιστροφή καταθέσεων, μετά την 
αντιμετώπιση της κινδυνολογίας περί επιστροφής στη 

δραχμή, ενώ και n προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών 
θα συνεισφέρει αποφασιστικά στην προσέλκυση και 
ενθάρρυνση επενδύσεων από άμεση εισροή κεφαλαίων 
από το εξωτερικό. 
Σε ό,τι αφορά, εν τω μεταξύ, τις αποκρατικοποιήσεις, 
υπολογίζεται ότι το πρόγραμμα αξιοποίησης της δημόσιας 
περιουσίας είναι εφικτό ya προσελκύσει έως και 60 δισ. 
ευρώ σε νέες επενδύσεις. 
Ο οικονομικός αντίκτυπος στο ΑΕΠ και την απασχόληση, 
από την ανάδειξη υφιστάμενων μνημείων και 
αρχαιολογικών χώρων αλλά και τη δημιουργία νέων 
χώρων πολιτισμού, είναι σημαντικός κατά το IOBE. Όπως 
αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου χθες, μόνο μία 
ημέρα επιπλέον παραμονής των τουριστών στη χώρα μας 
αποτελεί δράση προστιθέμενης αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ 
για την οικονομία μας. Με στόχο λοιπόν την παραμονή 
των τουριστών όσο το δυνατόν περισσότερο στην Ελλάδα, 
το IOBE προτείνει κάποια έργα ανάδειξης πολιτιστικού 
πλούτου της χώρας: 
- Εκπαιδευτικό και συνεδριακό κέντρο κλασικών σπουδών 
και φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος.
- Ενοποίηση - αναβάθμιση ευρύτερου χώρου της 
Ακρόπολης (Αγορά, Κεραμικός, κ.λπ.). 
- Κέντρο υποδοχής επισκεπτών για την πολυμεσική 
αναπαράσταση της μάχης του Μαραθώνα και της 
Σαλαμίνας. 
- Μουσείο Δημοκρατίας στην Πνύκα. 
- Εθνική ψηφιακή κληρονομιά. 
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«Λουκέτο» έχουν βάλει από τις αρχές του νέου χρόνου τα 
δημόσια ΚΤΕΟ της χώρας, καθώς δεν έχουν πιστοποιηθεί 
ως όφειλαν και άρα δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν 
ελέγχους. Προκειμένου να εναρμονίσει την ελληνική 
νομοθεσία με την ευρωπαϊκή σε ό,τι αφορά τον τεχνικό 
έλεγχο, το υπουργείο Υποδομών με τις διατάξεις του N. 
4070/2012 είχε δώσει χρονική προθεσμία οκτώ μηνών 
περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορθής 
λειτουργίας για πιστοποιηθούν τα δημόσια ΚΤΕΟ, δίνοντας 
«παράταση ζωής» έως τις 3 Ιανουαρίου του 2013. Ωστόσο, 
οι Περιφέρειες της χώρας υποστηρίζουν ότι το αρμόδιο 
υπουργείο δεν τους χορήγησε τα απαραίτητα στοιχεία τα 
οποία είχαν ζητήσει ώστε να ολοκληρωθεί n πιστοποίηση 
των υπηρεσιών ΚΤΕΟ. Στις 28/12/2012 ο αρμόδιος 
υπουργός υπέγραψε απόφαση τροποποίησης των όρων 
και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των δημοσίων 
ΚΤΕΟ, δίνοντας παράταση χρόνου μέχρι τις 30/6/2013. 
Όμως, στις 3/1/2013 εκδόθηκε εγκύκλιος που επισημαίνει 
ότι μετά τις 4/1/2013 απαγορεύεται τα δημόσια ΚΤΕΟ, ως 
ότου πιστοποιηθούν, να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους. Η 
εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα n λειτουργία των ΚΤΕΟ 
του Δημοσίου να ανασταλεί σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση 
την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.


