
Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ για την Πέμπτη θα συνεχιστεί η 
κακοκαιρία σε ολόκληρη την χώρα με βροχές καταιγίδες και χιόνια, ενώ κατά 

τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι και ισχυρά.
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Δεν είναι και προς πανηγυρισμό. 

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα περιορίστηκε στο 

ετήσιο ιστορικό χαμηλό του 1% για το 2012, αλλά 

και στο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ και στην 

Ευρωζώνη (όπου αντίστοιχα ήταν 2,3% και 2,2%), 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, όμως, 

ακόμη κι αυτή η πρωτιά, με κανένα τρόπο δεν θα 

πρέπει να ικανοποιεί.

Με την ύφεση το 2012 να υπολογίζεται στο 6,6-

6,7%, με την (επίσημη) ανεργία να ξεπερνα 

το 26% - με προοπτική περαιτέρω αύξησης το 

2013 - και τους μισθούς και τις συντάξεις να 

υφίστανται νέα δραστική μείωση, ακόμη κι αυτός ο 

πληθωρισμός συνιστά δυσβάσταχτο δεδομένο για 

τα εισοδήματατων Ελλήνων.

Ιδιαίτερα όταν αυτός είναι συνέπεια των μεγάλων 

αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, 

του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού, της 

βενζίνης και των τελών κυκλοφορίας - κατά βάση 

- αλλά και στις τιμές των προϊόντων ενδυσης-

υπόδησης, τις πατάτες, τα λαχανικά και μια σειρά 

άλλα προϊόντα διατροφής. Δηλαδή, σε προϊόντα 

ευρείας κατανάλωσης και αναγκαίων στην 

επιβίωση των οικογενειών.

Κι όταν, με το “καλημέρα” του 2013 άρχισαν να 

ισχυουν νέες αυξήσεις (8,6 - 9,2%) στα τιμολόγια 

της ΔΕΗ, ενώ αναμένεται και μια σειρά άλλων 

αυξήσεων σε καταναλωτικά είδη ευρείας χρήσης.

Το “κοκτέϊλ”, μάλιστα, της αύξησης τιμών 

και φόρων, δικαίως θεωρείται “μολότωφ” 

για τα ελληνικά νοικοκυριά και ευρύτερα για 

την οικονομία, καθώς οδηγεί σε σημαντική 

συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, 

βάζοντας περαιτέρω εμπόδια στην ανάκαμψη της 

οικονομίας.
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Πτώση 42,7% κατέγραψε ο αριθ-
μός των εκδοθεισών αδειών τον 
Οκτώβριο σε σχέση με τον αντίστοι-
χο μήνα του 2011. Ειδικότερα, σύμ-
φωνα με τα προσωρινά στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά 
το μήνα Οκτώβριο 2012 το μέγεθος 
της συνολικής Οικοδομικής Δρα-
στηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) 
στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο 
με βάση τις εκδοθείσες οικοδομι-
κές άδειες, ανήλθε σε 1.506 οικο-
δομικές άδειες, που αντιστοιχούν 
σε 276,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας 
και 1.077,3 χιλιάδες m3 όγκου, 
παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 
42,7% στον αριθμό των οικοδομι-
κών αδειών, κατά 32,4% στην επι-
φάνεια και κατά 27,0 % στον όγκο, 
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 
του 2011.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής 
Δραστηριότητας, στο σύνολο της 
Χώρας, ανήλθε σε 1.487 οικοδο-
μικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 
259,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 
1.006,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρου-
σίασε δηλαδή, μείωση κατά 43,1 % 

στον αριθμό των οικοδομικών αδει-
ών, κατά 35,7% στην επιφάνεια και 
κατά 30,8% στον όγκο, σε σχέση 
με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. 
Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημό-
σιας Οικοδομικής Δραστηριότητας 
κατά το μήνα Οκτώβριο 2012, στο 
σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 19 
οικοδομικές άδειες, που αντιστοι-
χούν σε 16,8 χιλιάδες m2 επιφάνει-
ας και 71,3 χιλιάδες m3 όγκου. Το 
ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας 
Οικοδομικής Δραστηριότητας στο 
συνολικό οικοδομικό όγκο, για το 
μήνα Οκτώβριο 2012 , είναι 6,6%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων 
δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον 
Νοέμβριο 2011 έως τον Οκτώβριο 
2012, το μέγεθος της συνολικής Οι-
κοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτι-
κής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση 
τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, 
στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 
26.127 οικοδομικές άδειες, που 
αντιστοιχούν σε 4.754,3 χιλιάδες 
m2 επιφάνειας και 18.500,3 χιλιά-
δες m3 όγκου. 

Το  δωδεκάμηνο 
Νοεμβρίου 2011- 
Οκτωβρίου 2012 
παρατηρήθηκε, 
μείωση κατά 
31,6% στον αριθ-
μό των οικοδομι-
κών αδειών, κατά 
31,2% στην επι-
φάνεια και κατά 
29,2 % στον όγκο 
σε σχέση με την 
αντίστοιχη περί-
οδο Νοεμβρίου 
2010- Οκτωβρίου 
2011.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 
ΣΗΜΕΡΑ

Κατά 42,7% μειώθηκαν 
οι οικοδομικές άδειες τον Οκτώβριο
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 17-01-2013

ΑΘΗΝΑ
➦ Αρχίζουν σήμερα –και ολοκληρώνονται 
αύριο- οι εργασίες του συνεδρίου με τίτλο: «Ο 
μετέωρος βηματισμός της μεταναστευτικής πολι-
τικής στην Ελλάδα της κρίσης» που διοργανώνει 
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου 
(EPLO) στο συνεδριακό χώρο του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ακαδημί-
ας 7, 6ος όροφος).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
➦ Στις 8 σήμερα το βράδυ, στην αίθουσα «Αιμί-
λιος Ριάδης» του κτηρίου Μ2, θα πραγματοποι-
ηθεί η διάλεξη του γνωστού αρχιτέκτονα Hugo 
Hinsley, με θέμα: “Παραγωγικός αστικός ιστός- 
Πρόκληση για την ευρωπαϊκή πόλη” (Productive 
urban fabric- challenge for the European City), 
που συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ/ΤΚΜ και το Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ.

ΚΑΒΑΛΑ
➦ Σήμερα 17 Ιανουαρίου 2013 –στις 18.00, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ-ΑΜ (Βότση 2, 
Καβάλα)- πραγματοποιείται η εκδήλωση του 
Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας ΤΕΕ και του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων  Ν. Καβάλας με θέμα: 
«Προγράμματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων».

“Τόπος και Νεωτερικότητα: Η Αρχιτεκτονική του 
εκσυγχρονισμού στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη”, 
τιτλοφορείται η εκδήλωση που διοργανώνεται στις 21 
Ιανουαρίου 2013, στην πόλη της Θεσσαλονίκης και κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα μιλήσουν οι: -Παναγιώτης 
Τουρνικιώτης, καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, 
με θέμα:"Αθήνα - Θεσσαλονίκη μετ' επιστροφής" 
-Γιώργος Πανέτσος, καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτό-
νων Πανεπιστημίου Πάτρας, με θέμα: «Η Θεσσαλονίκη 
ως αρχιτεκτονική αφετηρία» -Νίκος Καλογήρου, 
καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Π.Σ. Α.Π.Θ., με θέμα: "Η 

διαπραγμάτευση της νεωτερικότητας: Το 
παράδειγμα της Θεσσαλονίκης" -Γιάννης 
Τσιώμης, καθηγητής, Διευθυντής Σπουδών 
EHESS, Παρίσι, με θέμα: "Παγκοσμιοποίη-
ση και στρατηγικός σχεδιασμός στο Μεγάλο 
Παρίσι".Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της έκθεσης “Θεσσαλονίκη 100 +. 
Αρχιτεκτονική και Πόλη. Εκμοντερνισμοί 
και Προσαρμογές”, που διοργανώνεται 
μέχρι τις 31 Ιανουαρίου στο νέο κτήριο του 
Μεγάρου Μουσικής.

Ημερίδα με θέμα: "Μεταφορές σε περιόδους οικονο-
μικής στενότητας"   διοργανώνει στις 6 Φεβρουαρίου 
2013 –στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα) από 
τις 5μ.μ. ως τις 8 μ.μ. -  ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοι-
νωνιολόγων (ΣΕΣ). 

«Η τρέχουσα δυσχερής οικονομική συγκυρία έχει 
αναμφίβολα επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της καθη-
μερινότητας, περιλαμβανομένων και των μεταφορών, 
υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Ακόμα και 
σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, η διαδικα-
σία της ανάκαμψης θα πάρει μερικά χρόνια. Συνεπώς, 
η πραγματικότητα της οικονομικής στενότητας στο 
σχεδιασμό και τη διαχείριση των μεταφορών δεν 

αναμένεται να αλλάξει για τα επόμενα χρόνια. Στην 
ημερίδα του ΣΕΣ θα παρουσιαστούν απόψεις και 
προτάσεις για την προσαρμογή και εξορθολογισμό 
των διαφόρων αντικειμένων των μεταφορών, που 
αποτελούν πεδίο ενασχόλησης του ΣΕΣ, στη σημερινή 
πραγματικότητα».
Πληροφορίες: http://www.ses.gr/nea-kai-
anakoinoseis/2010-09-09-11-59-02/405--q-q.html

"Μεταφορές σε περιόδους  
οικονομικής στενότητας"

Η Αρχιτεκτονική του εκσυγχρονισμού στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Ημερίδα με θέμα « Το Φως των Μύθων» συνδιοργανώνουν το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 το Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο 
των εκθέσεων με το γενικό τίτλο «Έργα τέχνης από το Λούβρο στη Θεσσαλονίκη», που φιλοξενούνται 
στα μουσεία της «Κίνησης των 5 Μουσείων Θεσσαλονίκης» (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) έως τις 27 Ιανουαρίου 2013. Ομιλητές θα είναι διευθυντές των 
μουσείων, επιμελητές των εκθέσεων και ειδικοί επιστήμονες και οι εισηγήσεις θα αφορούν στη διαχρονι-
κότητα των ελληνικών μύθων και ιδιαίτερα στην απήχησή τους και στην επίδραση που άσκησαν στο Γαλλι-
κό Διαφωτισμό. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Μανόλης Ανδρόνικος» του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης. 

 «ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΜύΘΩΝ»

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣύΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣύΜΠΟΣΙΑ

23 
Ιανουαρίου

2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Κοινωνικές επιχειρήσεις 
και μηχανικοί – επιστήμονες»
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Συντήρηση και Επιδιόρθωση 
Γεφυρών»
ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης του 
ΤΕΕ

Ελληνική Εταιρεία Μελέ-
της των Γεφυρών, Σχολή 
Πολιτικών Μηχανικών 
Ε.Μ.Π.

28 
Ιανουαρίου

2013

ΗΜΕΡΙΔΑ: για την παρουσίαση των αποτε-
λεσμάτων του ευρωπαϊκού έργου MODUS
ΑΘΗΝΑ

Ένωση Μηχανικών Πλη-
ροφορικής & Επικοινωνι-
ών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ)

8 
Φεβρουαρίου

2013
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Αλλαγές στο "Εξοικονομώ κατ' Οίκον"
Σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄Οίκον» ώστε αυτό να καταστεί πιο ελκυστικό και λιγότερο 
γραφειοκρατικό, αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία 
με το υπουργείο Ανάπτυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, που δημοσίευσε το RE+D Magazine αφού ελήφθησαν 
υπ' όψη οι προτάσεις φορέων της αγοράς καθώς και των τραπεζών, εκτιμήθηκε ότι η μεγάλη γραφειοκρατία και 
η δυσκολία στη διαδικασία αποθαρρύνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων στο να σπεύσουν στις τράπεζες και να κάνουν 
αιτήσεις. 
Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνεται προσπάθεια για να βρεθούν περί τα 450 εκατ. ευρώ για την 
ενίσχυση του προγράμματος. Μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι πάνω από 90.000 ιδιοκτήτες έσπευσαν να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα που αφορά τις παρεμβάσεις ανακαίνισης κατοικιών, με σημείο αναφοράς την ενεργειακή αναβάθμιση 
των ακινήτων με μονώσεις, κουφώματα, τζάμια, λέβητες σκίαστρα, κ.ά.
Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα αυτό την προηγούμενη βδομάδα εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά των τραπεζών ο 
πρώην υφυπουργός ΠΕΚΑ κ. Γιάννης Μανιάτης για την καθυστέρηση της έγκρισης των αναγκαίων κονδυλίων, με 
αποτέλεσμα περίπου 1 δις ευρώ που μπορεί άμεσα να εισρεύσει στην πραγματική οικονομία της χώρας να λείπει, 
ενώ ταυτόχρονα τα 400 εκατ. ευρώ της συγχρηματοδότησης του ΕΣΠΑ να λιμνάζουν στα ταμεία του ΕΤΕΑΝ

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Νομοσχέδιο - σκούπα για τις τουριστικές επενδύσεις
Σε δημόσια διαβούλευση βγάζει το υπουργείο Τουρισμού το νομοσχέδιο στο 
οποίο περιέχονται και οι διατάξεις για τις επενδύσεις στην τουριστική κατοικία, 
τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, γνωστά και ως condo hotels. Επίσης, υπάρχουν 
διατάξεις για τον ιαματικό τουρισμό, τα χιονοδρομικά κέντρα αλλά και την ανα-
βάθμιση των υπηρεσιών του υπουργείου.
Από τις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής:
Εισάγεται ένα νέο τουριστικό προϊόν και δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας Ξε-
νοδοχείων Συνιδιοκτησίας (condo hotels), τα οποία μπορούν να λειτουργούν με 
μακροχρόνιες εκμισθώσεις.
Διευρύνεται το πεδίο των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής με την 
ένταξη και εγκαταστάσεων ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. κέντρα ιαματικής 
θεραπείας - θερμαλισμού, αναζωογόνησης, ευεξίας, αισθητικής, καταδυτικού 
τουρισμού, εγκαταστάσεις ανάδειξης περιβαλλοντικών, ιστορικών, θρησκευτι-
κών ή πολιτιστικών στοιχείων κ.α.), εφόσον ενσωματώνονται λειτουργικά στο 
τουριστικό κατάλυμα. Προβλέπεται η χρονομεριστική μίσθωση και υπάρχουν 
προβλέψεις και για καταλύματα με γκολφ.
Δίνεται η δυνατότητα εκμίσθωσης και τουριστικών επαύλεων μέχρι τρεις μήνες 
ανά έτος.
Ρυθμίζονται θέματα χαρακτηρισμού, οριοθέτησης, χωροθέτησης και ανάπτυξης 
περιοχών ΠΟΤΑ. 
Επιτρέπεται η μακροχρόνια εκμίσθωση για τουριστικούς σκοπούς των ακινήτων 
των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. 
Καθορίζονται οι ζώνες ανάπλασης και οι γενικές χρήσεις γης καθώς και οι 
γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ολοκληρωμένη ανάπλαση του 
Φαληρικού Ορμου Αττικής με τη δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου διεθνούς 
εμβέλειας.
Καθορίζονται οι όροι δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων εντός οργανωμένων 
υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμά-
των. 
Προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε σύν-
θετα Τουριστικά Καταλύματα σε συνδυασμό με ειδικές τουριστικές υποδομές.
Επιβάλλεται ειδικός φόρος υπέρ των οικείων ΟΤΑ Α΄ βαθμού σε ποσοστό 0,50% 
επί των εισπράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λει-
τουργούν στα Ολυμπιακά Συγκροτήματα, τα οποία απαλλάσσονται κάθε άλλου 
φόρου. 
Επιτρέπονται προσωρινές και λυόμενες εγκαταστάσεις για έκτακτες εκδηλώ-
σεις μέγιστης διάρκειας τεσσάρων μηνών στα Ολυμπιακά συγκροτήματα.

Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των επιτρεπόμενων χρήσεων σε περιοχές 
του διατάγματος για την παραλιακή ζώνη της Αττικής. 
Επιλύονται θέματα οριοθέτησης των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας και δί-
νεται προθεσμία δύο ετών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας. 
Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων εντός ζώνης τουριστικού λιμένα, Κυ-
ριακές και αργίες για τουριστικούς σκοπούς. 
Επίσης :
Μεταφέρονται στο υπουργείο Τουρισμού η Διεύθυνση Μελετών και Επενδύσε-
ων του ΕΟΤ, μέρος της Διεύθυνσης Ποιοτικού ελέγχου και εποπτείας της αγοράς 
(που αφορά σε προτάσεις για ρυθμίσεις) και η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και 
Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 12 του 
ν.4002/2011 (one stop shop). 
Θεσπίζονται θέσεις Τουριστικών Ακολούθων στις χώρες όπου δεν λειτουργούν 
Γραφεία Εξωτερικού του ΕΟΤ, ενώ με απόφαση της υπουργού Τουρισμού και 
σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΟΤ μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία των 
Γραφείων Εξωτερικού του ΕΟΤ.
Συστήνεται Γενικό Μητρώο και Υπηρεσία Μιας Στάσης στο Ξενοδοχειακό Επιμε-
λητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της. 
Υπάγονται στο υπουργείο Τουρισμού τα κλιμάκια ελέγχου της τουριστικής αγο-
ράς και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τη δια-
δικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων. 
Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αξιοποίηση των ακινήτων και εγκαταστάσε-
ων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία
Έγκριση της δόσης. 



Έχει μέγεθος πιστωτικής κάρτας, ωστόσο, ειναι ένας πλήρως προγραμματιζόμενος υπολο-
γιστής, που τρέχει ένα ελεύθερο, ανοικτού κώδικα λειτουργικό σύστημα Linux, συνδέεται 
σε οποιαδήποτε τηλεόραση, μπορεί να υπηρετήσει γραφικά 3D, συνδέεται με το Internet 
και, με λίγη εφευρετικότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο δικό σας εξατομικευμένος 
...ρομποτικός σκλάβος.
Σε έναν κόσμο όπου οι υπολογιστές είναι όλο και πιο ισχυροί και κρύβονται μέσα σε όλο 
και πιο γυαλιστερές πλάκες αλουμινίου, το Raspberry PI (RPI) προσφέρει εκπληκτική από-
δειξη ότι δεν είναι το μέγεθος που μετράει στην ηλεκτρονική. Πρόκειται για μικρογραφία 
υπολογιστή, ο οποίος διαθέτει δύο θύρες USB, μια υποδοχή κάρτας SD, σύνδεση Ethernet, 

όλα ενσωματωμένα σε ένα μικροτσίπ, ενώ τροφο-
τείται με ρεύμα από ένα φορτηστή κινητού USB. 
Επιπλέον δεν είναι μόνο o μικρότερος προσωπι-
κός υπολογιστής του κόσμου, αλλά, το σημαντι-
κότερο, είναι και ο φθηνότερος, καθώς κοστίζει 
μόλις 25 δολάρια ! 
Ο εφευρέτης του Eben Upton, καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο του Cambridge που βρίσκεται πίσω 
από το φιλικότατο αυτό λιλιπούτειο PC, δηλώνει 
ότι ως στόχο έθεσε να δημιουργήσει έναν υπολο-
γιστή τόσο προσιτό ως προς την τιμή, ώστε κάθε 

παιδί στη Βρετανία να μπορεί να έχει ένα.
Γι αυτό τον δίχως καμιά φροντίδα για την εξωτερική εμφάνιση υπολογιστή, ο Eben Upton 
και οι συνεργάτες του, είχαν θέσει στόχο να πωλήσουν κάπου 10.000 στη διάρκεια όλης 
της εμπορικής RPI. Αλλά τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά: γρήγορα έγινε sold out 
και ο στόχος των πωλήσεων χρειάστηκε να αναθεωρηθεί σε ένα εκατομμύριο κομμάτια !
Η δεύτερη έκπληξη ήταν ότι οι αγοραστές στις αρχές, κατά βάση, δεν ήταν μαθητές, αλλά 
άτομα ενήλικα και τεχνικά ...εγράμματα. Μόλις από τον περασμένο Σεπτέμβριο άρχισαν να 
αυξάνονται οι μαθητές μεταξύ των αγοραστών.
Η έμπνευση για τη δημιουργία του RPI ξεκίνησε από μια δυσοίωνη διαπίστωση: από χρό-
νο σε χρόνο μειωνόταν ο αριθμός των νέων που ήθελαν να φοιτήσουν την επιστήμη των 
υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο. Από τους 500 υποψήφιους της δεκαετίας του 1990 για 80 
θέσεις στο Πανεπιστήμιο, το ενδιαφέρον περιορίστηκε σε 250, αλλά το χειρότερο ήταν πως 
οι υποψήφιοι ήσαν λιγόερο εξοικιωμένοι με το αντικείμενο.
Σήμερα η ομάδα του Eben Upton στρέφεται προς τις βιομηχανικές εφαρμογές, αλλά και 
τον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς πρόκειται για “αγορές” με τεράστιο ενδιαφέρον για 
πραγματικά φθηνούς υπολογιστές. Όσο για τη φθήνεια την αποδίδει αφενός στο γεγονός 
ότι πίσω από την παραγωγή και διάθεση του RPI δεν υπάρχουν κοστοβόρα διοικητικά συμ-
βούλια και άλλες υπηρεσίες, αφετέρου στο βασικό τσιπ της εφεύρεσής τους, που ενσωμα-
τώνει όλες τις λειτουργίες του υπολογιστή “νάνου”.

N E W S L E T T E R

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

4

ΕΝΑΣ ύΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ...ΝΑΝΟΣ
Καθρέφτης του μέλλοντός σας είναι μια νέα 
εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα εάν και εφόσον 
είστε πέραν του δέοντος καταναλωτής αλκοόλ !

Προς το παρόν διατίθεται μόνο για συσκευές 
Android, αλλά σύντομα οι δημιουργοί της 
υπόσχονται και για iPhone, ενώ μια έκδοση 
είναι ήδη διαθέσιμη σε Web. 

Η εφαρμογή βασιζόμενη σε μια σημερινή 
φωτογραφία σας, προσομοιώνει το πρόσωπό 
σας, ανάλογα με τα καθημερινά ποτήρια 
κρασιού, στην κατάσταση στην οποία θα 
βρίσκεται μετά δέκα και περισσότερα χρόνια.

Πρόκειται για μέρος μιας γενικότερης 
εκστρατείας που επιδιώκει να μειώσει 
την κατανάλωση αλκοόλ, ιδίως μεταξύ 
των γυναικών. Μια εκστρατεία την οποία 
συστηματικά το τελευταίο διάστημα ασκεί η 
κυβέρνηση της Σκωτίας. Κι αυτό, γιατί όπως 
δηλώνει εκπρόσωπος της κυβέρνησης “στη 
Σκωτία έχουμε μια προβηματική σχέση με 
το αλκοόλ”. Ο αριθμός των θανάτων που 
σχετίζονται με το αλκοόλ στις γυναίκες ηλικίας 
30 έως 44 έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 20 
χρόνια, αν και οι αριθμοί εξακολουθούν να 
είναι σχετικά μικροί (70 θάνατοι το 2010), 
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από το Γενικό 
Ληξιαρχείο της Σκωτίας.

Παρόλο που οι άνδρες, κατά κανόνα, 
πίνουν πολύ περισσότερο και "υποφέρουν 
περισσότερο από τις αρνητικές συνέπειες" η 
εκστρατεία απευθύνεται, κυρίως, στις γυναίκες, 
σε μια προσπάθεια να αγγίξει την ματαιοδοξία 
τους, καθώς «βαθύτερες ρυτίδες, κόκκινα 
μάγουλα και αύξηση του σωματικού βάρους» 
είναι μερικά μόνο από τα ορατά αποτελέσματα 
της τακτικής μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ.

Πάντως, τη συγκεκριμένη εφαρμογή μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν γυναίκες και άνδρες, 
καθώς οι πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτή 
αναφέρονται και στα δυο φύλα. Γενικώς έχει 
στόχο να μάθει στους ανθρώπους τη λεπτή 
γραμμή μεταξύ της κοινωνικής κατανάλωσης 
και της υπερβολικής κατανάλωσης, ειδικά όταν 
οι άνθρωποι πίνουν στο σπίτι. 

DRINKING-MIRROR

Μέγεθος πιστωτικής κάρτας 

Ένα τσιπ που τα κάνει όλα
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Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα η Β΄ 
φάση του διαγωνισμού για την αξιοποίηση του 
Ελληνικού. Το ΤΑΙΠΕΔ έστειλε στους προε-
πιλεγμένους επενδυτές, που υπέγραψαν την 
απαραίτητη συμφωνία εμπιστευτικότητας, ήτοι: 
(α) Elbit Cochin Ltd, (β) London & Regional 
Properties και (γ) Lamda Development, τα 
τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και τις λεπτο-
μέρειες για την πρόσβαση στα τεχνικά και νο-
μικά στοιχεία του έργου για την διενέργεια των 
αναγκαίων ελέγχων.
Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν ειδικές 
συναντήσεις παρουσιάσεων και επισκέψεων 
στους χώρους του Ελληνικού, από τους ως άνω 
επενδυτές.
Η υποβολή των τεχνικών προσφορών αναμέ-
νεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2013.
Εν τω μεταξύ, «σπριντ» για τις αποκρατικοποι-
ήσεις και τους διαγωνισμούς για τα κρατικά 
ακίνητα, συμφωνήθηκε στη χθεσινή συνάντη-
ση του Γ. Στουρνάρα με τον επικεφαλής του 
ΤΑΙΠΕΔ, Τ. Αθανασόπουλο.
Οι δύο άνδρες συμφώνησαν στο χρονοδιά-
γραμμα που πρέπει να τηρηθεί το πρώτο εξά-
μηνο. Οι  πληροφορίες του Τύπου αναφέρουν 
ότι ο στόχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι να έχουν ολο-
κληρωθεί εντός του α' τριμήνου οι διαδικασίες 

σχετικά με τους διαγωνισμούς για ΔΕΠΑ, ΔΕΣ-
ΦΑ, ΟΠΑΠ, και τις εκτάσεις στην Αφάντου Ρό-
δου και την Κασσιόπη Κέρκυρας οι οποίες θα 
παραχωρηθούν μετά από διαγωνισμό.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τον ΟΛΠ μετά την 
πρόταση που κατέθεσε η Cosco για την από-
κτηση του 60% του Λιμανιού και για επενδύσεις 
ύψους 1 δις ευρώ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα μεγάλα 
λιμάνια και τα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας 
θα ιδιωτικοποιηθούν κατά μόνας, ενώ θα υπάρ-
ξει ομαδοποίηση για τα μικρά περιφερειακά 
λιμάνια και αεροδρόμια. Η κυβέρνηση προ-
βληματίζεται για το αν πρέπει να πάει σε διεθνή 
διαγωνισμό για τον ΟΛΠ κι αν θα υπάρξουν κι 
άλλες προτάσεις εκτός από αυτή των Κινέζων.

Ξεκίνησε η β΄ φάση του διαγωνισμού για το Ελληνικό

Σε εξορθολογισμό της τιμολογιακής πολιτικής της 
ΕΥΔΑΠ προσανατολίζεται η διοίκηση της εταιρείας, 
λίγους μήνες πριν την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας 
επιχείρησης ύδρευσης.

 Η επάρκεια των αποθεμάτων νερού που σήμερα 
υπολογίζεται σε πάνω από 100 εκατομμύρια κυβικά 
μετρά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να γίνει η 
αναθεώρηση των τιμολογίων δήλωσε ο νέος επικε-
φαλής της εταιρείας κ. Στέλιος Σταυρίδης. Διευκρί-
νισε όμως ότι είναι ένα θέμα που μελετάται αυτή 
την περίοδο από τη διοίκηση της εταιρείας και ότι 
οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν τους επόμενους 
δυο μήνες. Πρωταρχικός σκοπός, όπως επεσήμανε 
της ΕΥΔΑΠ, είναι ο διακανονισμός και η αποπλη-
ρωμή των οφειλών προς την εταιρεία των Δήμων 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι οφειλές αυ-
τές υπολογίζονται σε 223 εκατ. ευρώ για τους ορ-
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε 523 εκατ. 
ευρώ για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Από αυτά, 
τα 53 αφορούν κατανάλωση νερού από το δημό-
σιο.  Στο θέμα της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ ο κ. 
Σταυρίδης πήρε πάντως αποστάσεις από το σχέδιο 
της ΤΑΙΠΕΔ να εκχωρήσει τις μετοχές της εταιρεί-

ας σε ιδιώτες.

Μείωση του τιμολογίου  
νερού εξετάζει η ΕΥΔΑΠ

Την εκτίμησή του ότι σύντομα θα ξε-
μπλοκάρουν οι τέσσερις αυτοκινητό-
δρομοι, εξέφρασε ο επικεφαλής της 
Ομάδας Δράσης, Χ. Ράιχενμπαχ μετά 
τη συνάντηση που είχε προχθές με 
τον υπουργό Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδά-
κη. «Είναι νωρίς να είμαστε απολύ-
τως βέβαιοι για οτιδήποτε. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα σταθεί 
εμπόδιο, δεν θα καθυστερήσει τις δι-
αδικασίες σε αυτό το στάδιο, προκει-
μένου να υπάρξει μια πρώτη πολιτική 
απόφαση. 

Οπότε όταν θα υπάρξει οριστική συμ-
φωνία θα είναι πιο σύντομες οι απο-
φάσεις της Επιτροπής».

Αναφορικά με τις καθυστερήσεις στο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, κ. Ρά-
ιχενμπαχ παρατήρησε ότι υστέρηση 
καταγράφεται στη φορολογική διοί-
κηση.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, «ευελπι-
στούμε ότι με την τοποθέτηση του 

νέου γενικού γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη, θα σημειω-
θεί πρόοδος και σε αυτό το κομμάτι 
τους επόμενους μήνες. Μέχρι σήμε-
ρα, πάντως, τα αποτελέσματα είναι 
πενιχρά παρότι έχουμε επενδύσει 
πολλά σε τεχνική βοήθεια».

Σχετικά με τους αυτοκινητόδρομους, 
ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι 
τις επόμενες ημέρες θα μεταβεί στις 
Βρυξέλλες και θα έχει συναντήσεις 
με τους αρμόδιους επιτρόπους, Χαν, 
Αλμούνια και Μπαρνιέ, προκειμένου 
να τους ενημερώσει για το ζήτημα, 
ούτως ώστε να μην καθυστερήσουν 
οι διαδικασίες από την Επιτροπή.

Απώτερος στόχος του υπουργείου, 
το οποίο θα έχει επαφές και με τα 
εμπλεκόμενα 43 πιστωτικά ιδρύματα, 
είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα 
που έχει ανακοινωθεί, σύμφωνα με 
το οποίο «οι μπουλντόζες στα έργα θα 
ξεκινήσουν τον ερχόμενο Απρίλιο».

Αισιοδοξία για επανεκκίνηση  
των αυτοκινητόδρομων
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Πάνω από 20 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα 
χρέη προστέθηκαν το 2012- ΕΝΑ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΑΝΕΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ»- Οι αναδιαρθρώσεις συγκρατούν την έκρηξη • 
Αποτιμάται θετικά η πορεία εφαρμογής του προγράμματος προσαρμογής 
της Ελλάδας- «ΝΑΙ» ΤΟΥ ΔΝΤ ΣΤΗ ΔΟΣΗ ΤΩΝ 3,24 ΔΙΣ.- Η συμμετοχή 
δηλώνει εμπιστοσύνη και στη βιωσιμότητα του χρέους • Ιδιωτικοποιήσεις: 
Ελήφθησαν οι τελικές αποφάσεις για δύο μεγάλα προγράμματα- ΤΕΛΙΚΗ 
ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΕΡΑ-ΔΕΠΑ • Ληξιπρόθεσμα: ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ 
ΜΕ 1 ΔΙΣ. ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ • Ευρώπη: ΣΤΕΝΟΣ ΚΛΟΙΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
ΚΕΡΔΟΣ: Φιλόδοξα και με έντονο ενδιαφέρον ξεκίνησαν οι 
αποκρατικοποιήσεις- ΤΕΣΣΕΡΑ ΦΙΛΕΤΑ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ- ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, 
Ελληνικό και «Αστέρας» Βουλιαγμένης- Οι τρεις μνηστήρες του Ελληνικού 
και η αποχώρηση του Κατάρ- Αραβικό ενδιαφέρον για τον «Αστέρα», 
επιφυλάξεις της ΕΕ για τους Ρώσους • Υπερτιμημένο λέει ο πρόεδρος 
του Eurogroup αντικρούει την εκτίμηση ο αντικαγκελάριος- ΚΟΝΤΡΑ 
ΓΙΟΥΝΚΕΡ-ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ • Δύσκολα 
θα γλυτώσουν τη θέση τους όλοι οι εργαζόμενοι- BUSINESS PLAN 
ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΤΤ- Για να αποδείξει στο ΤΧΣ τη βιωσιμότητά του • Επιστολή 
Κορκίδη: ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Εδραιώνεται σταδιακά η εμπιστοσύνη των πολιτών στην 
οικονομία- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΗΡΘΑΝ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ • Σφοδρή 
σύγκρουση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης για τη λίστα Λαγκάρντ- ΤΡΕΙΣ 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΚΑΛΠΕΣ- Τελικές αποφάσεις, σήμερα, από 
την Ολομέλεια της Βουλής • Πέντε όμιλοι στην κούρσα διεκδίκησης των 
εταιρειών- ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ «ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ» Η ΠΩΛΗΣΗ ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ 
• «ΑΠΟΣΥΡΣΗ»- ΑΙΝΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ • 
Αδυναμία πληρωμών- ΕΚΤΙΝΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΑ 13,2 ΔΙΣ. ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ 
ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
ΕΞΠΡΕΣ: Αύριο δημοσιοποιείται η έκθεση του Ταμείου για τη βιωσιμότητα 
του ελληνικού χρέους- ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΩΝ 3,24 ΔΙΣ. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ Δ.Σ. 
ΤΟΥ ΔΝΤ • ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ 5 ΟΜΙΛΟΙ ΓΙΑ ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ- Στόχος 
η ολοκλήρωση του εγχειρήματος στο τέλος Μαρτίου, με βασικό κριτήριο 
το τίμημα • ΑΔΥΝΑΜΗ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» 
ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ- Μείωση εσόδων κατά 23% το 2009-2012 • ΚΑΘΙΖΗΣΗ 
ΟΓΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ- Κατά 26,6% στο 10μηνο του 2012 • Δημόσιο: 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 54 ΔΙΣ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2012.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «ΒΟΜΒΑ» ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
ΤΟ ΚΥΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ- Δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις σε ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα • ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ Τ.Τ.- 
Αποχώρηση 500 εργαζομένων • ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ • ΤΟ ΔΝΤ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΤΩΝ 3,25 
ΔΙΣ.- Κίνδυνος πρόσθετων μέτρων αν δεν εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις, 
προειδοποιεί η Λαγκάρντ • ΤΕΣΣΕΡΑ «ΑΓΚΑΘΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ- Το Βερολίνο εμπλέκει τη Μόσχα.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Συνέντευξη Λαγκάρντ: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΙΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ- Το ΔΝΤ 
ενέκρινε τη δόση, με αποχή της Βραζιλίας • ΑΚΡΑΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ για τις ψηφοφορίες.
ΤΑ ΝΕΑ: Σκηνικό πόλωσης στήνει ο ΣΥΡΙΖΑ με την εμμονή για 
Βενιζέλο- Σήκωσε το γάντι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και καταγγέλλει τον 
Τσίπρα- Διαδικαστικός τραγέλαφος για να αποφευχθούν οι «διαρροές» 
βουλευτών- ΚΑΛΠΗ-ΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΕΠΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗ 
ΒΟΥΛΗ • Ομπάμα: $ 500 ΕΚΑΤ. ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ασπίδα προστασίας σε Βενιζέλο από Σαμαρά και 
Κουβέλη- ΣΗΜΑΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΛΠΕΣ- Βέβαιη πρέπει να θεωρείται η 
παραπομπή του Γ. Παπακωνσταντίνου- Αποχή του ΠΑΣΟΚ από τις κάλπες 
για Βενιζέλο, Παπανδρέου, Παπαδήμο.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Τεχνάσματα για έλεγχο των 
βουλευτών και «προστασία» Βενιζέλου- ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΚΑΛΠΕΣ.
6 ΜΕΡΕΣ: 3 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ, 7 ΚΑΛΠΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ… ΚΗΔΕΙΑ • 
Κλείνουν με τα ΜΑΤ τις εφορίες- ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΕ ΔΕΚΑΔΕΣ 
ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΑΣΤΙΚΑ ΛΟΥΚΕΤΑ.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Πρόταση- πραξικόπημα για τρεις ψηφοφορίες 
με επτά κάλπες- ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ- Παρέμβαση 
της «Ε»: Καθαρή λύση με μια κάλπη • Το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο ενέκρινε τη δόση, αλλά απειλεί με νέα μέτρα…- ΛΑΓΚΑΡΝΤ: 
Ο ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΚΙ ΕΓΩ ΤΟΥ ΤΗΝ 
ΕΔΩΣΑ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τρεις ψηφοφορίες με επτά (!!!) κάλπες για να μην 
υπάρξουν εκπλήξεις από τους βουλευτές- ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΣΤΗ 
ΒΟΥΛΗ • Λίστα Λαγκάρντ: ΑΛΛΟΦΡΩΝ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ 

ΤΣΑΛΑΚΩΜΑ ΣΤΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
ΕΘΝΟΣ: Το «Top 9» νεκρών και ανάπηρων- μαϊμού που έπαιρναν 
συντάξεις- ΤΗΣ… ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ • Ένταση 
στη Βουλή για τις παραπομπές- ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΜΕ 3 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 
& 7 ΚΑΛΠΕΣ- ΣΥΡΙΖΑ- ΚΚΕ: «Κατηγορώ» για κοινοβουλευτικό 
πραξικόπημα.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ρύθμιση στο παρά πέντε που ευνοεί τους 
πολύτεκνους- ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΜΠΟΝΟΥΣ ΓΙΑ 12.000 ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
• ΛΑΓΚΑΡΝΤ: ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ- Το 
ΔΝΤ ενέκρινε τη δόση των 3,24 δισ. με μόνη παραφωνία τον εκπρόσωπο 
της Βραζιλίας • Δελτίο θυέλλης στη Βουλή εν όψει Προανακριτικής- 3 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ, 7 ΚΑΛΠΕΣ ΚΑΙ ΚΑΒΓΑΣ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΣ.
Η ΑΥΓΗ: Με τον Σαμαρά αρχιερέα της συγκάλυψης- ΚΑΛΠΕΣ 
ΕΝΟΧΗΣ- Με πρωτοφανή διαδικασία, Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜ.ΑΡ., 
εξευτελίζουν τη Βουλή και επιχειρούν να ποδηγετήσουν τους βουλευτές 
στην ψηφοφορία επί της Προανακριτικής για τη Λίστα Λαγκάρντ.
ΕΣΤΙΑ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ- Θα επικρατήση έναντι των 
καταστροφέων.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ.
Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Ποιοι συνταξιούχοι θα υποστούν τις επιπλέον 
περικοπές- ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ • Σήμερα η 
κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για την Προανακριτική- ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΚΑΛΠΕΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Θεόπνευστος Γέροντας πριν πεθάνει άφησε 
πίσω του μια μεγάλη «αποκάλυψη»- ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΣ: «ΘΑ 
ΠΕΘΑΝΟΥΝ 700.000.000 ΑΝΘΡΩΠΟΙ»!



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

7

24 ΩΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
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Νοσοκομεία και μετρό σήμερα δεν λειτουργούν για 24 
ώρες. Δάσκαλοι και εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
σχεδιάζουν νέες κινητοποιήσεις, ενώ χθες οικοδόμοι 
και υπάλληλοι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έκαναν 
συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας.  Έτσι 
σήμερα, με απόφαση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, 
πραγματοποιείται 24ωρη πανιατρική, πανελλαδική απεργία. 
Στην απεργία συμμετέχουν οι νοσοκομειακοί γιατροί και n 
Οδοντιατρική Ομοσπονδία. 
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΟ: Νέα ταλαιπωρία περιμένει το επιβατικό κοινό 
της Αθήνας σήμερα, καθώς ακινητοποιημένοι καθ' όλη τη 
διάρκεια της ημέρας θα παραμείνουν οι συρμοί του μετρό 
εξαιτίας της απεργίας που προκήρυξαν οι εργαζόμενοι στο 
Σωματείο Λειτουργίας από την έναρξη της βάρδιας (5.30 το 
πρωί) έως τη λήξη της βάρδιας (μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα). 
ΔΑΣΚΑΛΟΙ: Σε αγωνιστική ετοιμότητα καλεί τους δασκάλους 
n Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, ζητώντας τη μαζική 
συμμετοχή τους στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις των 
συλλόγων, από 21 μέχρι και 31 Ιανουαρίου. 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Μπαράζ κινητοποιήσεων εν όψει της 
κατασκευής των 4 μονάδων εργοστασίων επεξεργασίας 
απορριμμάτων στην Αττική, ανακοίνωσε n ΠΟΕ-ΟΤΑ. 
Ειδικότερα n Ομοσπονδία, αντιδρώντας στην απόφαση της 
Περιφέρειας, ανακοίνωσε στάσεις εργασίας 11 π.μ. με 3 μ.μ. 
για την Τρίτη 22, την Πέμπτη 24 και την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 
2013, καθώς επίσης και για την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013.
 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ: Δυναμική είσοδο στο υπουργείο Εργασίας 
πραγματοποίησαν χθες οικοδόμοι και μέλη του ΠΑΜΕ. Οι 
οικοδόμοι διαδήλωσαν χθες έξω από το υπουργείο Εργασίας 
στη Σταδίου και στη συνέχεια  αιφνιδίασαν, μπαίνοντας 
στο υπ. Εργασίας επί της Πειραιώς. Συναντήθηκαν με τον 
υφυπουργό, N. Παναγιωτόπουλο, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ: Καθολική συμμετοχή στη συγκέντρωση και 
στην πορεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος, τα γραφεία του 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το υπουργείο 
Οικονομικών είχαν χθες οι εργαζόμενοι του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου και των άλλων τραπεζών κατά τη διάρκεια 
της 24ωρης πανελλαδικής παντραπεζικής απεργίας της 
OTOE. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Κατηγορηματική αντίθεση για την 
προοπτική καταργήσεων και συγχωνεύσεων μονάδων του 
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας εκφράζει n διοίκηση του 
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

11 ΕΚΑΤ.  ΓΙΑ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 
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Εφτά πεζογέφυρες σε κομβικά σημεία της Αττικής 
πρόκειται να δημοπρατηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα 
μετά την έγκριση των σχετικών αποφάσεων από τον 
αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Υποδομών Στ. 
Καλογιάννη. Συγκεκριμένα, ο κ. Καλογιάννης ενέκρινε τη 
διάθεση πίστωσης 11 εκατ. ευρώ για το έργο κατασκευής 

έξι πεζογεφυρών στην Αττική, ενώ υπέγραψε την έγκριση 
δημοπράτησης για ακόμα μία. Πρόκειται συγκεκριμένα για 
τις πεζογέφυρες που θα κατασκευαστούν στους κόμβους 
Λεωφ. Αθηνών και Παλατάκι, Λεωφ. Μεσογείων και ΙKA Αγ. 
Παρασκευής, Λεωφ. Ποσειδώνος και Καλαμακίου-Μεγίστης, 
Λεωφ. Κηφισίας και Πανόρμου, Λεωφ. Αθηνών και Σχ. 
Προβατά και Λεωφ. Ποσειδώνος και Αφροδίτης. Επίσης θα 
δημοπρατηθεί n κατασκευή της γέφυρας «Γελαδάκη» επί της 
λεωφ. Μεσογείων, κόστους 738.000 ευρώ.

«ΒΟΥΝΟ» 13,2 ΔΙΣ. € ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΟ 2012 
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Αυξάνονται και πληθύνονται τα φέσια στην Εφορία, με ρυθμό 
που ξεπερνά πλέον το 1 δισ. ευρώ τον μήνα. Μέσα στο 2012 
δημιουργήθηκαν «νέες» ληξιπρόθεσμες οφειλές της τάξης 
των 13,2 δισ. ευρώ, στοιχείο που καταδεικνύει την αδυναμία 
των πολιτών να ανταποκριθούν κάθε μήνα στις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 
υπουργείου Οικονομικών, τον περασμένο Δεκέμβριο 
προστέθηκαν ακόμη 1,1 δισ. ευρώ στην τεράστια δεξαμενή 
των ληξιπρόθεσμων χρεών, ανεβάζοντας το ποσό των «νέων» 
οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες το περασμένο έτος 
στο ποσό των 13,2 δισ. ευρώ. Συνολικά οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς το Δημόσιο (χρέη που κατέστησαν 
ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και «νέα» χρέη 
που δημιουργήθηκαν εντός του 2012) εκτινάχθηκαν στο 
επίπεδο-ρεκόρ των 56,7 δισ. ευρώ. Και ενώ οι απλήρωτοι 
φόροι αυξάνονται με ρυθμό χιονοστιβάδας, οι εισπράξεις 
του Δημοσίου από τα ληξιπρόθεσμα κινούνται σε χαμηλά 
επίπεδα, παρά τους συνεχείς ελέγχους, τις διασταυρώσεις, 
το αυτόφωρο, τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, μισθών, 
ενοικίων και τραπεζικών καταθέσεων. Από τα 13,2 δισ. ευρώ 
το Δημόσιο κατάφερε να βάλει στα ταμεία του το 2012 μόλις 
1,4 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον στόχο του Μνημονίου θα 
έπρεπε να είχε εισπραχθεί το 20% των νέων οφειλών ή 2,46 
δισ. ευρώ. Δηλαδή καταγράφεται υστέρηση 1 δισ. ευρώ σε 
σχέση με τον στόχο. Από τις «παλαιές» οφειλές ύψους 43,5 
δισ. ευρώ εισπράχθηκαν 1,4 δισ. ευρώ, ποσό που υπολείπεται 
του μνημονιακού στόχου (2 δισ. ευρώ). To οικονομικό 
επιτελείο, έχοντας δεχθεί «κόκκινη» κάρτα από την τρόικα 
για το ενδεχόμενο προώθησης ευνοϊκότερης ρύθμισης των 
ληξιπρόθεσμων χρεών, μελετά εναλλακτικούς τρόπους για 
την είσπραξή τους. Ως πρώτο μέτρο χαρακτηρίζεται n διάταξη 
που ψηφίστηκε με τον κυρωτικό νόμο και προβλέπει ότι κατά 
την εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου έναντι τρίτων θα 
παρακρατούνται κατά προτεραιότητα οι οφειλές των ιδιωτών 
προς το Δημόσιο. Σημειώνεται ότι n απότομη αύξηση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο καταγράφεται από 
τον Αύγουστο και μετά και συμπίπτει χρονικά με την αποστολή 
των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των φορολογικών 
δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2012, με τα οποία οι 
φορολογούμενοι καλούνταν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά 
φόρων για τα εισοδήματά τους και την έναρξη της είσπραξης 
του ειδικού τέλους ακινήτων.
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Την εκταμίευση των δύο δόσεων συνολικού ύψους 
3,25 δισ. ευρώ, οι οποίες εκκρεμούσαν, στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης της Ελλάδας από το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ), ενέκρινε χθες το Εκτελεστικό Συμβούλιο του 
Ταμείου, ενώ n γενική διευθύντριά του Κριστίν Λαγκάρντ, 
σε συνέντευξη της στους «Νέους Φακέλους» του ΣΚΑΙ, 
προειδοποίησε ότι εάν δεν εφαρμοσθούν οι μεταρρυθμίσεις 
που έχουν συμφωνηθεί και δεν αντιμετωπιστεί n 
φοροδιαφυγή, υπάρχει ο κίνδυνος να απαιτηθούν πρόσθετα 
μέτρα. «Η ανάλυση μας δείχνει ότι εάν εφαρμοστούν οι 
μεταρρυθμίσεις και εάν n μείωση του μισθολογικού κόστους 
περάσει στις τιμές, δεν θα χρειαστούν περαιτέρω περικοπές 
στους μισθούς και τις συντάξεις. Εάν όμως οι μεταρρυθμίσεις 
δεν εφαρμοστούν, εάν τα κλειστά επαγγέλματα διατηρήσουν 
τα προνόμιά τους, εάν τα γραφειοκρατικά εμπόδια στην 
ανάπτυξη παραμείνουν, τότε το δημοσιονομικό έλλειμμα θα 
πρέπει να αντιμετωπισθεί και θα χρειαστούν νέες περικοπές. 
Δεν είναι αυτό που θέλουμε. Πιστεύουμε ότι έχουν γίνει 
αρκετά σε αυτό τον τομέα. Η Ελλάδα έχει επιστρέψει στον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ό,τι αφορά το μισθολογικό κόστος. To 
όφελος θα έρθει από τις μεταρρυθμίσεις», τόνισε. Ερωτώμενη 
για τη λίστα Λαγκάρντ, n επικεφαλής του ΔΝΤ ήταν 
προσεκτική. «Ως υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας έκανα 
ό,τι έπρεπε όταν ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας μού 
ζήτησε να τον βοηθήσω στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής 
και στη συλλογή των φορολογικών εσόδων. Για τα υπόλοιπα 
δεν θέλω να μιλήσω γιατί έχει εξελιχθεί σε σοβαρό εσωτερικό 
πολιτικό θέμα της Ελλάδας». Ωστόσο, σημείωσε ότι για το 
ΔΝΤ είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί n καλή λειτουργία της 
φορολογικής διοίκησης και να έχει την πολιτική στήριξη της 
κυβέρνησης ώστε να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή. «Τα 
έσοδα έως τον Νοέμβριο που είχαμε στοιχεία ήταν κάτω 
από τους στόχους και αυτό δείχνει ότι πρέπει να γίνει πολλή 
δουλειά ακόμη στο πεδίο της συλλογής των φορολογικών 
εσόδων», είπε n κ. Λαγκάρντ. Σε ό,τι αφορά τη δόση, μόνο 
ο εκπρόσωπος της Βραζιλίας προτίμησε να απόσχει από 
την ψηφοφορία. Όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του ΔΝΤ 
ψήφισαν υπέρ της καταβολής της στην Ελλάδα. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, τα κεφάλαια αυτά θα εκταμιευθούν την 
Παρασκευή, ενώ υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Δευτέρα 
θα εγκριθεί και τυπικά n εκταμίευση των 9,2 δισ. ευρώ από 
την Ευρωζώνη, που αποτελούν τη δόση του Ιανουαρίου. Η 
επιτυχής προώθηση των προαπαιτούμενων δράσεων, μεταξύ 
αυτών n υπερψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου και ο 
διορισμός μονίμου γενικού γραμματέα Εσόδων, επέτρεψε 
τη θετική έκβαση της συνεδρίασης, που σε κάθε περίπτωση 
πραγματοποιήθηκε στο θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί 
το τελευταίο διάστημα για την Ελλάδα και την αίσθηση πως, 
σε αντίθεση με το παρελθόν, υλοποιεί τις δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνει. Αύριο αναμένεται και n έκθεση βιωσιμότητας 
του χρέους, όπου θα καταγράφονται και τα όποια μέτρα 

πρέπει να εφαρμοσθούν κατά τη διετία 2015 - 2016, όπως και 
το πλαίσιο της χρηματοδότησης, n οποία θα ακολουθήσει μετά 
το 2015. Επιπροσθέτως, αναμένεται να αποσαφηνισθεί αν θα 
απαιτηθεί n λήψη νέων μέτρων, κάτι που έχει αποκλείσει n 
κυβέρνηση, και κατά πόσον θα γίνει δεκτή n προσμέτρηση 
εσόδων από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Με την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε 
επίσης απαλλαγές από την εφαρμογή των κριτηρίων επίδοσης 
που προβλέπονταν για το τέλος Δεκεμβρίου του 2012. Μέχρι τα 
τέλη του Δεκεμβρίου n Ελλάδα θα έπρεπε να είχε ολοκληρώσει 
κάποιες δράσεις που τελικά δεν υλοποίησε (όπως το σύνολο των 
φορολογικών ελέγχων), αλλά το Ταμείο αναγνώρισε τον μεγάλο 
όγκο εργασιών που έγιναν και δεν προκάλεσε κάποιο πρόβλημα. 
Τεχνοκράτες του Ταμείου βρίσκονται ήδη στην Αθήνα και 
εξετάζουν την πορεία των προαπαιτούμενων δράσεων έναντι και 
της έλευσης του επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, Πόουλ 
Τόμσεν, τον Φεβρουάριο.

ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
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 ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, που 
προβλέπεται να λειτουργούν στους δήμους, οι φορολογούμενοι 
θα μπορούν να εξυπηρετηθούν για όσες υπηρεσίες δεν 
παρέχονται ηλεκτρονικά ή δεν διεκπεραιώνονται μέσω τραπεζών. 
Τα γραφεία αυτά θα έχουν τις εξής ενδεικτικές αρμοδιότητες: 
1.Χορήγηση φορολογικών εντύπων, παροχή οδηγιών και 
διευκρινίσεων για τη συμπλήρωσή τους και τη συνυποβολή των 
απαραίτητων δικαιολογητικών κ.λπ.
 2.Αποδοχή φορολογικών αιτημάτων και επίλυσή τους, καθώς 
και διαβίβασή τους στις ΔΟΥ και την Κεντρική Υπηρεσία του 
υπουργείου, όπου απαιτείται.
 3.Προσωρινή παραλαβή δηλώσεων, υπό την προϋπόθεση να μη 
συνοδεύεται από άμεση καταβολή φόρου.
 4.Αιτήσεις για χορήγηση παντός είδους πιστοποιητικών ή 
βεβαιώσεων. 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ, ήδη οι φορολογούμενοι δεν 
χρειάζεται να προσέρχονται στις Εφορίες. Βεβαιωμένες οφειλές 
και φόροι ακινήτων μπορεί να πληρωθούν ακόμα και από την 
οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του φορολογουμένου. To 
ίδιο θα γίνεται σύντομα και με την εφαρμογή του «ηλεκτρονικού 
παραβόλου». 
 ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες απαιτούνται οι 
κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet, που από πέρυσι διαθέτει 
n πλειονότητα των φορολογουμένων. Στην πρώτη σελίδα 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsis.gr, επιλέγοντας 
τις «Υπηρεσίες προς τους πολίτες» και στη συνέχεια 
«Προσωποποιημένη πληροφόρηση», ο φορολογούμενος βλέπει 
το σύνολο τυχόν οφειλών του. Επιλέγει την οφειλή που θέλει 
να εξοφλήσει, τυπώνει το «ειδοποιητήριο», προσέρχεται στην 
τράπεζά του και την εξοφλεί. Δεν υπάρχει λόγος να πάει στην 
Εφορία του. 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ, υποχρεωτικά όλοι οι φόροι θα πληρώνονται 
μόνο σε τράπεζες και ΕΛΤΑ. 


