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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

«Εξαιρετικά τρομακτικό» χαρακτήρισε το ποσοστό 
ανεργίας των νέων στην Ελλάδα (64,2%) 
πριν λίγες ημέρες, ο ρεπόρτερ του Reuters 
επισημαίνοντας ότι η ανεργία στην Ελλάδα έχει 
τριπλασιαστεί από το 2009, είναι δύο φορές 
υψηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου κι αυτό, 
επειδή η οικονομία της χώρας βρίσκεται στον έκτο 
χρόνο ύφεσης, έχει κακοποιηθεί από τις αυξήσεις 
φόρων και από τις περικοπές που επιβάλλονται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ. Με 
τέτοιο υψηλό ποσοστό ανεργίας, καταλήγει, δεν 
προβλέπονται αισιόδοξες προοπτικές για το 
μέλλον της οικονομίας.
Το ποσοστό της ανεργίας, όμως, αυξήθηκε 
περαιτέρω το πρώτο τρίμηνο του 2013 και στην 
Πορτογαλία, φθάνοντας σε επίπεδο-ρεκόρ για τη 
χώρα (17,7%), γεγονός που αποδίδεται, επίσης, 
στην υπακοή προς την “τρόικα” και την εφαρμογή 
ενός αυστηρού προγράμματος λιτότητας. Κατά 
το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), ο αριθμός 
των ανέργων μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν 
κατά 132.900, ενώ το νέο μεσοπρόθεσμο πακέτο 
μέτρων λιτότητας, που τέθηκε σε εφαρμογή από 
την κυβέρνηση της Πορτογαλίας, προβλέπει 
εθελουσία έξοδο τουλάχιστον 30.000 δημοσίων 
λειτουργών, επί συνόλου περίπου 700.000.
Και σ’ αυτήν την περίπτωση κερδισμένη βγαίνει 
η Γερμανία, που είδε το 2012 να αυξάνονται κατά 
43% οι Έλληνες και Πορτογάλοι μετανάστες, κατά 
40% οι Ιταλοί και 45% οι Ισπανοί. Άλλωστε, η κα 
Μέρκελ το είπε ξεκάθαρα: χρειαζόμαστε ως το 
2025 έξι εκατομμύρια νέους εργαζόμενους και 
η Ευρωπαϊκή Ένωση «επιτέλους θα πρέπει να 
προσαρμοστεί», σε ό,τι αφορά την επαγγελματική 
κατάρτιση, την γλωσσομάθεια, αλλά και τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης!

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

Το σχέδιο για την αναδιάρθρωση και 
την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ έδωσε 
στη δημοσιότητα η πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΕΚΑ. Το όλο εγχείρημα αναμένεται 
να ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα από 
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα μέ-
χρι το πρώτο τρίμηνο του 2016. Συνο-
πτικά προβλέπεται ο διαχωρισμός του 
Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) από 
τη ΔΕΗ εκχωρώντας ποσοστό τουλά-
χιστον 51% σε ιδιώτη, το σπάσιμο της 
επιχείρησης ηλεκτρισμού στα δύο με 
τη δημιουργία "μικρής ΔΕΗ" που θα 
περιλαμβάνει ένα "καλάθι" μονάδων 
παραγωγής ρεύματος ίσο με το 30% 
της σημερινής εταιρείας και την είσο-
δο στρατηγικού επενδυτή στο 17% 
της εναπομείνασας εταιρείας. Σύμ-
φωνα με το ΥΠΕΚΑ, οι μεταρρυθμί-
σεις περιλαμβάνουν τρείς βασικές 
ενότητες:

1. Ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του Δια-
χειριστή Συστήματος ΑΔΜΗΕ.

2. Δημιουργία μιας νέας καθετοποι-
ημένης εταιρείας ηλεκτρισμού και τη 
διαδικασία αποκρατικοποίησής της.

3. Αποκρατικοποίηση της μητρικής 
εταιρείας.

Η πραγματοποίηση των παραπάνω, 
συνιστά περίπλοκη διαδικασία σε εται-
ρικό, νομικό, λογιστικό, φορολογικό 
και κανονιστικό/ρυθμιστικό επίπεδο. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Δημο-
κρατία, όπου απαιτηθεί, θα προχω-
ρήσει στις απαραίτητες νομοθετικές 
παρεμβάσεις.

Η εφαρμογή του σχεδίου, άλλωστε, 
θα γίνει σύμφωνα με τη σχετική εθνι-
κή και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις 
βέλτιστες πρακτικές.

1. Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔ-
ΜΗΕ μέσω αύξησης μετοχικού κεφα-
λαίου υπέρ επενδυτή. Χρονοδιάγραμ-
μα για τη διαδικασία.

Οι ανακοινώσεις του ΥΠΕΚΑ προκά-
λεσαν έντονες αντιδράσεις σε πολιτι-
κό και συνδικαλιστικό επίπεδο. 

«Θα σταματή-
σουμε με κάθε 
τρόπο το ξεπού-
λημα της δημό-
σιας περιουσί-
ας» τονίζει σε 
ανακοίνωση της 
η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ 

ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ  ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΗΜΕΡΑ

«Σπάει» στα δύο η ΔΕΗ 

Λάθη, παραλείψεις, εξυπηρετήσεις συμφερόντων, γενικώς μια δίχως προηγούμενο προχειρότητα, υποκρύ-
πτονται με αυξανόμενο ρυθμό στα νομοθετήματα των τελευταίων ετών, με συνέπεια να δημιουργείται μια διελ-
κυστίνδα, την οποία πληρώνει ο τόπος και οι πολίτες, είτε με βάναυση συμπεριφορά έναντι του περιβάλλοντος, 
είτε με απαράδεκτη υστέρηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Ο κύκλος των διαλέξεων για τα άκρως 
επίκαιρα θέματα δικαίου για το Περιβάλλον, τη Χωροταξία και την Πολεοδομία, που ξεκίνησε χτες, κατέδειξε 
τη χρησιμότητα, αν όχι την αναγκαιότητα, της πρωτοβουλίας του ΤΕΕ.

Η προχειρότητα των νομοθετημάτων  
δημιουργεί διελκυστίνδα

Αναλυτικά στη 
σελ. 5 

Περισσότερα στη σελ. 3
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Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής
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Φρόσω Καβαλάρη
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Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: " Έργα μεταφορικών υποδομών 
ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονομίας"
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

3-4
Ιουνίου
2013

22
Μαΐου
2013

ΔΙΑΛΕΞΗ: «Επιτρεπόμενες χρήσεις σε περιο-
χές του δικτύου Natura 2000»
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

Η Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών σας διοργανώνει τη Δευτέρα 20 Μαίου 
2013, επιστημονική διάλεξη του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Καθηγητή 
Πυρηνικής Τεχνολογίας Σ.Ε. Σιμόπουλου, με θέμα:  «Πυρηνικά ατυχήματα και Επιπτώσεις». Η 
διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στις 6 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρί-
ου Ελλάδος (Νίκης 4, Σύνταγμα). Είσοδος ελεύθερη.
Πληροφορίες: Τηλ.: 210-3257403, edem@tee.gr www.edem-net.gr

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Changing cities: 
Spatial, morphological, formal & socio-
economic dimensions" 
ΣΚΙΑΘΟΣ

Τμήμα Μηχανικών Χωροτα-
ξίας, Πολεοδομίας & Περι-
φερειακής Ανάπτυξης Παν. 
Θεσσαλίας, σε συνεργασία 
με το ΤΕΕ κ.ά. φορείς.

18-21
Μαΐου
2013

 Το 5ο διεθνές συνέδριο, με θέμα "Τάσεις και 
Προοπτικές του Τουρισμού στον 21ο Αιώνα", 
διοργανώνεται στη Ρόδο (30 Μαΐου έως 2 
Ιουνίου 2013), από το Διατμηματικό Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, 
Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» και το 
Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Θεματικές ενότητες
-Σύγχρονες Τάσεις στον Τουρισμό
-Οικονομία, Ανταγωνισμός, Μεταφορές
-Ο Τουρισμός στην Οικονομία της Κοινωνίας

 - Τουριστική Βιωσιμότητα
- Τουριστική Πολιτική και Σχεδιασμός του 
Τουρισμού
- Οργανωτικές Δομές του Τουρισμού
- Επιπτώσεις του Τουρισμού
- Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
-Ειδικές και Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού
-Τουρισμός στην Μεσόγειο και την Ελλάδα-
Ρόδος
-Έρευνα και Τεχνολογικές εφαρμογές στον 
Τουρισμό
-Τουριστική Επιχειρηματικότητα .

Συνέδριο για τον τουρισμό

ΣΗΜΕΡΑ 16-05-2013

ΑΘΗΝΑ
➦ Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς 
Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics δι-
οργανώνει –σήμερα και αύριο, στο ξενοδοχείο 
Metropolitan- το 11ο Συνέδριο Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης για τις εταιρείες Διεθνούς Διαμεταφο-
ράς & Logistics με τίτλο: «Southeast European 
Intermodality».

ΜΑΡΟΥΣΙ
➦ Ξεκινούν σήμερα –και ολοκληρώνονται 
αύριο- οι εργασίες του  8ου Διεθνούς Συνεδρί-
ου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με τίτλο : «Ρύθμιση προς 
ένα έξυπνο ψηφιακό οικοσύστημα».

Ημερίδα για  
την αντισεισμική θωράκιση 

της Θεσσαλονίκης
Με την αφορμή της συμπλήρωσης 35 χρόνων από το 
μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης του 1978, η «Ομά-
δα Δημιουργίας για τη Θεσσαλονίκη» διοργανώνει 
την 3η κατά σειρά ημερίδα, με θέμα: «Ο σεισμός και 
η αντισεισμική θωράκιση της Θεσσαλονίκης. Από το 
φαινόμενο στην πρόληψη και την προστασία».
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Λέσχης 
Αξιωματικών Θεσσαλονίκης, αύριο Παρασκευή 17 
Μαΐου 2013, στις 7 μ.μ. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο  
ομότιμος καθηγητής γεωφυσικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαζάχος. 
Εισηγητές θα είναι ο αν. καθηγητής σεισμολογίας στο 
ΑΠΘ Μανώλης Σκορδίλης,  ο ομότιμος καθηγητής 
της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ Γιώργος Πενέλης, 
ο πολιτικός μηχανικός και διευθυντής ερευνών 
του ΙΤΣΑΚ/ΟΑΣΠ  Βασίλης Λεκίδης. Συντονιστής, ο 
πολιτικός μηχανικός, τ. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης  
Δημήτρης Δημητριάδης. 

 Ημερίδα με θέμα: «Οι τελευταίες εξελίξεις στην παραγωγή Δημοσίων Έργων: Προβλήματα - Προ-
τάσεις - Προοπτικές», διοργανώνει το Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μελετητών 
Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας. Η επιστημονική εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο 
του κτιρίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., την Πέμπτη 23.5.2013, στις 18:00.
Αντικείμενο της ημερίδας είναι η παρουσίαση και ανάδειξη των προβλημάτων εφαρμογής
του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων, τα οποία διογκώθηκαν την τελευταία
διετία, μετά την κατάργηση του κάτω ορίου των εκπτώσεων, καθώς και η διαμόρφωση
προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.
Πληροφορίες: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων (Β. Εβρένογλου), τηλ.:  2310 883146,email:
evreno@central.tee.gr, ιστοσελίδα: www.tkm.tee.gr

Οι εξελίξεις στην παραγωγή Δημοσίων Έργων 



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Αντιφατική νομοθεσία, απουσία συνεργασίας,  
παράλληλοι μονόλογοι, το κυρίαρχο πρόβλημα

Αρχαιολογικοί χώροι κηρύσσονται ο «Λαιμός» και το «Μεγάλο Καβούρι» στη Βουλιαγ-
μένη, σύμφωνα με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Τα μέλη γνωμο-
δότησαν ομόφωνα θετικά ως προς την εισήγηση της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλα-
σικών Αρχαιοτήτων και της αρμόδιας ΣΤ΄Εφορείας, που αφορούσε στα όρια του χώρου, 
αλλά και στις αρχαιότητες που περιλαμβάνει. Εντός του νέου αρχαιολογικού χώρου, που 
καλύπτει όλη τη χερσόνησο του Λαιμού Βουλιαγμένης και την παραλία του Μεγάλου Κα-
βουριού (με ανατολικό όριο την οδό Αθηνάς), έχουν εντοπιστεί αρχαία κατάλοιπα διαφό-
ρων περιόδων που ξεκινούν από τα προϊστορικά χρόνια.

Θετικά φαίνεται πως αντιμετωπίζει η γερμανική κυβέρνηση τη δημιουργία μίας ελληνικής 
επενδυτικής τράπεζας, ενός «Αναπτυξιακού Ταμείου για την Ελλάδα», όπως αναφέρουν 
πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης, προσθέτοντας ότι προχωρούν οι διαβουλεύσεις για 
την υλοποίηση του πρότζεκτ. Πριν από λίγες ημέρες έγινε στη Φραγκφούρτη μία πρώτη 
παρουσίαση των χαρακτηριστικών του Ταμείου σε ομάδα της γερμανικής τράπεζας KfW, 
ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται σειρά επαφών με ελληνικούς και διεθνείς επενδυτικούς φορείς 
για να συμμετάσχουν στο Ταμείο. Θετικές γνώμες φέρονται να έχουν εκφράσει ήδη τα 
ιδρύματα Ωνάση και Νιάρχου, ενώ το πρότζεκτ εξετάζουν ο ΣΕΒ και η Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 
190255/2013 «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.οικ.150559/10-6-2011, με την οποία παρατεί-
νεται έως και 15 Ιανουαρίου 2014 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγη-
ση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.

«Δεν μπορεί να είμαστε ήρωες την Παρασκευή και εχθροί τη Δευτέρα»!
Μ’ αυτή την αποστροφή απάντησης της Συμβούλου Επικρατείας Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου σε παρέμβαση ακροατή της χτεσινής πρώτης διάλεξης 
για τα θέματα δικαίου για το Περιβάλλον, τη Χωροταξία και την Πολεοδομία, 
αναδεικνύεται κατά χαρακτηριστικό τρόπο η διελκυστίνδα* που ταλανίζει τη 
χώρα και ακυρώνει την αναπτυξιακή πορεία, είτε με βλάβη του περιβάλλο-
ντος, είτε με χαρακτηριστική υστέρηση σε επενδύσεις.
Το αυξανόμενο πλήθος των προβλημάτων που ανακύπτουν, συχνά με ιδιαίτε-
ρη οξύτητα, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, οφείλεται, κατά τον πρόεδρο 
του ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη, στην προχειρότητα των νομοθετημάτων, στα οποία 
συστηματικά πλέον παρατηρούνται λάθη, παραλείψεις, αλλά και εξυπηρέτη-
ση συμφερόντων. Τη ζοφερή κατάσταση που διαμορφώνουν στη χώρα, μόνο 
ο συνεχής επιστημονικός διάλογος ανάμεσα σε νομικούς και τεχνικούς μπο-
ρεί να ανατρέψει, τόνισε, αιτιολογώντας την απόφαση του ΤΕΕ να οργανώσει 
τον κύκλο των διαλέξεων έγκριτων νομικών, ο οποίος θα κλείσει στις 5 Ιου-
νίου (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος) με μια ευρεία συζήτηση «στρογγυ-
λού τραπεζιού» υπό τον γενικό τίτλο «Το περιβάλλον σε κρίση», την οποία 
θα συντονίσει ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Κωνσταντίνος 
Μενουδάκος.
Ειδικότερα για το θέμα της ενέργειας – το οποίο ήταν και το θέμα στο οποίο 
αναφέρθηκε η κα Σακελλαροπούλου – ο πρόεδρος του ΤΕΕ επεσήμανε ότι ο 
τεχνικός κόσμος είχε επισημάνει ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός για τις ΑΠΕ 

(ανεμογεννήτριες – φωτοβολταϊκά) και μια σειρά αντιφατικοί νόμοι του ΥΠΕ-
ΚΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα δημιουργούσαν προβλήμα-
τα, αλλά δεν εισακούστηκε.
Τώρα, τα προβλήματα αυτά έχουν μεταφερθεί στις συνεδριάσεις του ΣτΕ, από 
το οποίο οι πολίτες ζητούν συχνά να υπερβεί τα όρια του, που είναι σαφώς 
προσδιορισμένα (και ορθώς) να αποφαίνεται κρίνοντας (και συγκρίνοντας) 
«το γράμμα» του συντάγματος και τους νόμους, δίχως δυνατότητα (και γνώση) 
να επεκτείνεται πέραν αυτού, όπως είπε η κα Σακελλαροπούλου. Η ίδια επε-
σήμανε πως το κυρίαρχο πρόβλημα είναι η αντιφατική νομοθεσία, η έλλειψη 
συνεργασίας και οι παράλληλοι μονόλογοι που αναπτύσσονται με ευκολία στη 
χώρα τα τελευταία χρόνια.

*διελκυστίνδα: αρχαίο αγώνισμα στο οποίο συμμετέχουν δύο ομάδες, καθεμιά από τις 
οποίες, τραβώντας την άκρη ενός τεντωμένου σκοινιού, προσπαθεί να παρασύρει την 
άλλη προς το μέρος της.

Zημιές για την ΤΙΤΑΝ

Ζημίες μετά τους φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας ύψους 27 εκατ. ευρώ παρουσί-
ασε ο Τιτάν κατά το πρώτο τρίμηνο 2013 σε 
σχέση με τις ζημίες ύψους 19 εκατ. ευρώ 
το πρώτο τρίμηνο του περυσινού έτους. Η 
επιδείνωση των αποτελεσμάτων οφείλεται 
κυρίως στην καθίζηση της ζήτησης τσιμέ-
ντου στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα υπήρξε 
σαφής ανάκαμψη στις ΗΠΑ, ανθεκτικότητα 
στην Αίγυπτο, αναιμική ζήτηση, αλλά στα-
θερότητα στην Ν.Α. Ευρώπη και περαιτέρω 
ανάπτυξη στην Τουρκία. Ο κύκλος εργασι-
ών του ομίλου Τιτάν διαμορφώθηκε στα 243 
εκατομμύρια ευρώ κατά το α' τρίμηνο 2013 
αυξημένος κατά 8% σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα του 2012. Τα λειτουργικά 
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) μειώθηκαν κατά 29% και διαμορ-
φώθηκαν στα 24,3 εκατομμύρια ευρώ.

Αρχαιολογικοί χώροι στη Βουλιαγμένη

Δημιουργία Επενδυτικής Τράπεζας

Δικαιώματα χρήσης νερού



Η συρρίκνωση του τομέα των κατασκευών, η οποία, μάλιστα, εμφανίστηκε και 
σ’ αυτή την περίπτωση, την επαύριο της διοργάνωσης Ολυμπιακών Αγώνων, 
απειλεί με ύφεση την οικονομία του Ενωμένου Βασιλείου. 
Το βρετανικό γραφείο εθνικών στατιστικών (ONS) διαπίστωσε για δεύτερο 
συνεχόμενο τρίμηνο τη συρρίκνωση του κατασκευαστικού τομέα και οι αναλυτές 
κάνουν λόγο για επερχόμενα σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα στη 
χώρα. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι κατασκευές μειώθηκαν 
κατά 5% τους τελευταίους έξι μήνες, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των 
τελευταίων 15 ετών! Και ναι μεν, οι κατασκευές στη Βρετανία αντιπροσωπεύουν 
μόλις το 7% της οικονομίας, ενώ αντιθέτως, ο τομέας των υπηρεσιών καλύπτει 
τα τρία τέταρτα της παραγωγής, παρόλα αυτά, η αρνητική πορεία των ιδιωτικών 
και δημόσιων κατασκευών ενοχοποιείται για την αναστροφή της οικονομικής 
ανάπτυξης στη χώρα! Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η βαρύτητα που έχουν 
οι κατασκευές την οικονομία όλων των κρατών, κάτι που δυστυχώς στην Ελλάδα, 
εσχάτως και στην πράξη, δείχνει να παραγνωρίζεται συστηματικά.

Σύμφωνα με το ONS, το πρώτο τρίμηνο του 2013 οι κατασκευές στη Βρετανία 
ήταν μειωμένες κατά 2,4%, έναντι του τελευταίου τριμήνου του 2012. Μειωμένη 
σχεδόν κατά το 1/5 έναντι του 2008 και σε χαμηλότερο επίπεδο έναντι του 
τέταρτου τριμήνου του 1998!
Οι νέες ιδιωτικές κατασκευές, που αντιπροσωπεύουν το 22% της συνολικής 
κατασκευαστικής δραστηριότητας στη χώρα, εμφανίζονται κατά 38% μειωμένες 
έναντι των υψηλών επιπέδων του 2008 και χαμηλότερα από το τέλος του 
1997. Από τρίμηνο σε τρίμηνο μειώνονται κατά 500 εκατομμύρια στερλίνες, 
επισημαίνεται, με μόνη εξαίρεση τη συντήρηση και επισκευή των κατοικιών, που 
εμφάνισε και το πρώτο τρίμηνο του 2013 αύξηση κατά 0,4%.
Συνολικά ο κατασκευαστικός κλάδος (δημόσιος και ιδιωτικός), το πρώτο τρίμηνο 
του 2013 εμφάνισε μείωση κατά 6,5% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2012 
(7,8% σε ότι αφορά τα νέα έργα), με τις προοπτικές να εμφανίζονται αρνητικές 
για τη συνέχεια και τους αναλυτές να εμμένουν ότι χρειάζεται αλλαγή πορείας 
στον κλάδο, ώστε να αποτραπεί η ύφεση της οικονομίας.
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ΥΦΕΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Την αντοχή της Ισλανδίας απέναντι την οικονομική κρίση, αντιπροσωπεύει – σύμφωνα 
με ορισμένους ειδικούς - το βραβείο που δόθηκε στον Olafur Eliasson και τα γραφεία 
αρχιτεκτόνων Henning Larsen και Baterii, για το κτίριο του νέου Μεγάρου Μουσικής στο 
Ρέκιαβικ.  Το κτίριο αυτό «ήρθε σε μια τέλεια χρονική στιγμή, σχετικά χαμηλού εθνικού 
φρονήματος, εξαιτίας της καταστροφής της οικονομίας από την κρίση» είπαν και έγραψαν 
πολλοί στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας.
Το Harpa - Reykjavik Concert Hall and Conference Centre, όπως ονομάζεται το κτίριο, 
απέσπασε το βραβείο Mies van der Rohe για το 2013, το οποίο δίνεται στον τομέα της 
αρχιτεκτονικής, σε αναγνώριση της σημαντικής συμβολής των ευρωπαίων επαγγελματιών 
στην ανάπτυξη των νέων αντιλήψεων και τεχνολογιών.
Το Harpa, που λειτουργεί εδώ και δυο χρόνια, ξεχωρίζει ως ένα λαμπερό γλυπτό στα σύνορα 
μεταξύ της γης και της θάλασσας, γεγονός που αντικατοπτρίζει το λιμένιο χώρο και την 
έντονη ζωή της πόλης. Οι προσόψεις του είναι εντυπωσιακές, καθώς χαρακτηρίζεται από την 
εμμονή του Eliasson να εμπνέεται από την ατμόσφαιρα και το φως . Ττο συγκεκριμένο έργο 
είναι εμπνευσμένο από το εντυπωσιακό τοπίο της Ισλανδίας και το περίφημο Βόρειο Σέλας. 
Το κτίριο, λόγω όγκου, μοιάζει σαν ένα βουνό, αλλά έχει εξελιχθεί στον κύριο πολιτιστικό 
προορισμό για τους κατοίκους της πόλης, με συνέπεια οι επισκέπτες του να έχουν ξεπεράσει 
το 1,7 εκατομμύριο. Παραλαμβάνοντας το βραβείο ο Eliasson στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία 
της διεπιστημονικής συνεργασίας, τονίζοντας ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι 
καλλιτέχνες, τεχνίτες, κοινωνικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, ιστορικοί, 
χορευτές, οραματιστές, ποιητές, περιβαλλοντικοί ακτιβιστές, κοσμολόγοι και φιλόσοφοι, 
συνεργάστηκαν γι’ αυτό το αρχιτεκτονικό έργο σε πρώιμο στάδιο.
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"Με το σχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα η τρικομματική κυβέρνηση συ-
νεχίζει να υλοποιεί το σχέδιο που εφαρμόζεται την τελευταία τετραετία με 
στόχο το ξεπούλημα της ΔΕΗ. Ετοιμάζεται να ξεπουλήσει τη ΔΕΗ, ετοιμάζε-
ται να ξεπουλήσει δημόσια περιουσία αντί πινακίου φακής». Αυτό τονίζει σε 
ανακοίνωση της η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, αναφέροντας αναλυτικά ότι: «Αποδείχτηκε  
ότι η διάσπαση της Επιχείρησης που έγινε τα προηγούμενα χρόνια μοναδι-
κό στόχο είχε το διαμελισμό της κραταιάς ΔΕΗ, την αποδυνάμωσή της και 
το ξεπούλημα των κομματιών της. Η κυβέρνηση υπακούοντας απλώς στις 
επιταγές της τρόικας και των δανειστών, χωρίς να υπολογίζουν το δημόσιο 
συμφέρον, αγνοώντας τις επιπτώσεις για τους καταναλωτές, η κυβέρνηση 
θέλει να προσφέρει σε ιδιώτες αυτό που χτίστηκε στη διάρκεια των τελευ-
ταίων 60 χρόνων με τα χρήματα του Ελληνικού λαού. Θέλουν να πουλήσουν 
«κοψοχρονιά» τεράστιες επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια όπως 
οι μονάδες παραγωγής, τα δίκτυα υψηλής τάσης και οι διασυνδέσεις με τις 
γειτονικές χώρες. Η ΔΕΗ ως δημόσια επιχείρηση προσφέρει υπηρεσίες 

κοινής ωφέλειας και ένα δημόσιο αγαθό με στόχο να έχουν πρόσβαση σε 
αυτό όλοι οι καταναλωτές. Η κυβέρνηση με το σχέδιο διάλυσης και αποκρα-
τικοποίησης της ΔΕΗ ετοιμάζει ένα ζοφερό μέλλον για τους Έλληνες κατα-
ναλωτές, παρόμοιο με αυτό σε όλες τις χώρες που έγινε αποκρατικοποίηση 
των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας: ετοιμάζει την κατακόρυφη αύξη-
ση των τιμών του ρεύματος. Την ίδια στιγμή τα σχέδια της τρικομματικής 
κυβέρνησης φέρνουν απολύσεις και δραματικές αλλαγές στις εργασιακές 
σχέσεις. Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ μαζί με τον Ελληνικό λαό, του οποίου πε-
ριουσία είναι η ΔΕΗ, θα αντιδράσουν με κάθε μέσο για να σταματήσουν το 
ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας». Η ανακοίνωση καταλήγει με υστερό-
γραφο, στο οποίο σημειώνεται ότι:  « Θυμίζουμε σε όσους απεργάζονται την 
πώληση της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ ότι για να το καταφέρουν πέρα από το ότι 
θα πρέπει να ξεπεράσουν την αντίσταση του Ελληνικού λαού  και των εργα-
ζομένων στη ΔΕΗ , πρέπει να ξεπεράσουν τα νομικά εμπόδια από την ενσω-
ματωμένη περιουσία των εργαζομένων στα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ  

Το σχέδιο για την αναδιάρθρωση και την αποκρατι-
κοποίηση της ΔΕΗ προβλέπει ολοκλήρωση της πρώ-
της φάσης εντός του 2013 και της δεύτερης φάσης 
εντός του δευτέρου τριμήνου του 2014, με πρόβλεψη 
για ολοκληρωτική αποχώρηση της ΔΕΗ από τον ΑΔ-
ΜΗΕ. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία προβλέπεται 
να ολοκληρωθεί ως εξής: Εξ αρχής θα υποβληθούν 
από τους ενδιαφερόμενους δεσμευτικές προσφορές 
που θα καλύπτουν και τις δύο φάσεις Ι και ΙΙ της δια-
δικασίας ως κατωτέρω. Οι λεπτομέρειες επιδέχονται 
τροποποιήσεων – προσαρμογών κατόπιν συνεργασί-
ας με το ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς όμως μεταβολή του τελικού 
στόχου που είναι η ολοκλήρωση του διαχωρισμού 
(unbundling) το 2ο τρίμηνο του 2014.
Φάση Ι: Είσοδος επενδυτή μέσω αύξησης μετοχι-
κού κεφαλαίου (απόκτηση ποσοστού έως 49% του 
ΑΔΜΗΕ) με παράλληλη ανάληψη της διοίκησης της 
εταιρείας.
Φάση ΙΙ: Συμβατική υποχρέωση απόκτησης από τον 
ως άνω επενδυτή επιπλέον ποσοστού τουλάχιστον 
51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από τη 
ΔΕΗ και με στόχο το ποσοστό του Ελληνικού Κράτους 
να είναι τέτοιο που να εξασφαλίζει καταστατική μει-
οψηφία.
2. Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλε-
κτρισμού.
Σε σχέση με αυτή τη νέα καθετοποιημένη εταιρεία, 
ειδικά αναφορικά με τα στοιχεία ενεργητικού, στόχος 
είναι:
α) να δημιουργηθεί βιώσιμη ανταγωνιστική νέα εται-
ρεία στην οποία θα δοθεί το 30% περίπου του παρα-
γωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη 
μεταξύ άλλων και την απόσυρση παλαιών μονάδων, 
αλλά και νέων μονάδων, στο βαθμό που υφίσταται 

ρεαλιστική πιθανότητα δημιουργίας τους. Η νέα εται-
ρεία προβλέπεται να έχει και αναλογικό ποσοστό της 
δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορί-
ας της ΔΕΗ. Συνεπώς το παραγωγικό μίγμα που θα 
απευθύνεται σε αντίστοιχη πελατειακή βάση της νέας 
εταιρείας, θα αντικατοπτρίζουν αναλογικά τα αντί-
στοιχα τμήματα της ΔΕΗ.
β) στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο θα περιλαμβάνει προ-
βλέψεις για την από-επένδυση λιγνιτικών, υδροηλε-
κτρικών και μονάδων φυσικού αερίου που σήμερα 
λειτουργεί η ΔΕΗ. Επίσης, θα περιέχει προβλέψεις 
για πρόσβαση της νέας εταιρείας σε αποθέματα λι-
γνίτη σε αναλογικά ισότιμη βάση με τη ΔΕΗ, συμπε-
ριλαμβάνοντας στο χαρτοφυλάκιο της νέας εταιρείας 
και ορυχεία λιγνίτη που σήμερα διαχειρίζεται η ΔΕΗ, 
για την τροφοδοσία των αντίστοιχων σταθμών.

Γενικά προβλέπεται ότι η νέα εταιρεία θα διαθέτει μίγ-
μα υφιστάμενου και νέου παραγωγικού δυναμικού 
(30% της ΔΕΗ) παραγωγικών μονάδων με καύσιμο 
λιγνίτη, ορυχεία λιγνίτη για την τροφοδοσία του αντί-
στοιχου παραγωγικού δυναμικού, υδροηλεκτρικών 

σταθμών και μονάδων φυσικού αερίου. Το ακριβές 
δυναμικό που θα αποτελέσει την παραγωγική βάση 
της νέας εταιρείας θα καθοριστεί κατόπιν διαβού-
λευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013, με βάση 
κατάλογο παγίων της ΔΕΗ ο οποίος τεθεί υπ' όψιν της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τέλος Μαΐου 2013.
Όπως προβλέπεται ήδη, η απελευθέρωση της χον-
δρεμπορικής αγοράς θα συνδεθεί άμεσα με την αντί-
στοιχη απελευθέρωση της λιανικής αγοράς προμή-
θειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Το τίμημα θα επιτευχθεί μέσω διαφανούς διεθνούς 
διαγωνιστικής διαδικασίας, που θα διεξαχθεί με την 
συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα θέματα προσωπικού, 
καθώς η νέα εταιρεία θα πρέπει να στελεχωθεί με το 
ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στις συγκε-
κριμένες παραγωγικές μονάδες και ορυχεία, και από 
το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό των λοιπών διευ-
θύνσεων της ΔΕΗ (π.χ. λογιστήριο, μηχανογράφηση 
και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες).

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ 

Το σχέδιο για την αναδιάρθρωση και την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ

«Θα σταματήσουμε με κάθε τρόπο το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας»
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ, 
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων- ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ- Εξορθολογισμός προστίμων και 
επανεξέταση των δαπανών • Διακομματική: Αναζητείται η χρυσή 
τομή για τα αφορολόγητα και τις επιβαρύνσεις στα αγροτεμάχια- 
ΠΟΛΛΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Καθορίστηκαν οι 
προϋποθέσεις για απαλλαγές και μειωμένη επιβάρυνση • Πρώτο 
τρίμηνο: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ • Φρανσουά Ολάντ: 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ξεπέρασε τις 1.100 μονάδες ο Δείκτης στο 
Χρηματιστήριο- ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ 
• Έρχονται πιο αυστηρές ποινές για τους επίορκους εφοριακούς- 
ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- Νέοι συντελεστές 
φόρου για εισοδήματα, ΦΠΑ, επιχειρήσεις • Το Δημόσιο θα κρατήσει 
την καταστατική μειοψηφία- ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ «ΜΙΚΡΗ» ΔΕΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ 
ΦΑΣΕΙΣ • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΟΥΚΕΤΟΥ ΣΤΟΝ «ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ» • Πρώτο 
τρίμηνο του 2013- Η ΥΦΕΣΗ ΣΚΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ- ΕΦΘΑΣΕ ΤΟ 
5,3% ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΚΕΡΔΟΣ: Για πρώτη φορά έπειτα από μήνες τα στοιχεία δείχνουν 
ότι ο ρυθμός της επιβραδύνεται- ΡΗΧΑΙΝΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΥΦΕΣΗ- Αλλά χρειάζεται υπεράνθρωπη προσπάθεια για την 
ανάκαμψη- Στο -5,3% το πρώτο τρίμηνο- Παραμένουν οι στόχοι 
για -4,2% εφέτος και +0,6% το 2014 • Φταίει η λιτότητα, λέει ο 

Φρανσουά Ολάντ- ΒΑΘΑΙΝΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΓΑΛΛΙΑ • Ολόκληρο το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και την 
απελευθέρωση- ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ- Οι στόχοι και 
το χρονοδιάγραμμα για τη ΔΕΗ • Χρηματιστήριο: Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΡΙΧΝΕΙ ΤΑ SPREADS ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΗ 
ΣΕ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ- Σε ιδιώτες το 49% των δικτύων μεταφοράς- 
Δημιουργία «Μικρής ΔΕΗ»- Στρατηγικός επενδυτής στην εταιρεία 
• ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ • 
«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΩΝ 4,2 ΔΙΣ. • 
«ΜΙΝΙ ΡΑΛΙ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
• ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Εντείνεται στην 
Ευρωζώνη, καθώς το ΑΕΠ της συρρικνώθηκε για έκτο τρίμηνο • 
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ.
ΕΞΠΡΕΣ: Στρατηγικό επενδυτή και παραχώρηση δικτύων 
προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης- ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΕΗ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΣΕ 3 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ • Τρόικα: ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΩΝ • ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- Μελετάται η θέσπιση 
ενιαίου συντελεστή 15% για νομικά πρόσωπα • ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΗΣ 
ΥΦΕΣΗΣ Η ΓΑΛΛΙΑ • ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ 5,3% ΣΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 
2013- Έναντι ποσοστού 6,7% που κατεγράφη στο ίδιο διάστημα του 
προηγούμενου έτους

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΒΕΡΟΛΙΝΟ: ΑΜΕΣΑ Η ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ, ΑΡΓΟΤΕΡΑ 
ΤΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ»- «Κλειδί» το πρωτογενές πλεόνασμα • ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ 
ΚΑΙ ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ- Κανονικά οι εξετάσεις 
• ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ- Θα αναρτάται 
στο Διαδίκτυο (www.publicrevenue.gr) η πρόοδος των φορολογικών 
ελέγχων.

ΤΑ ΝΕΑ: Προς αναστολή της απεργίας οι καθηγητές- Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ • Αποστολή στην Κίνα- «ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ 
ΜΕΤΑΞΙΟΥ»- Το κινεζικό στοίχημα της Αθήνας.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η ΟΛΜΕ «άδειασε» τους 
καθηγητές και ουσιαστικά ακύρωσε την απόφαση για απεργία- 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ- Επικίνδυνα συνδικαλιστικά παιχνίδια από την 
πλειοψηφία της Ομοσπονδίας τραυματίζουν τη συνοχή του κλάδου 
• ΥΦΕΣΗ: ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ • ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΣΤΗΝ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ο Σαμαράς δεν πάει στην Ουάσιγκτον, που 
υποδέχεται σήμερα τον Ερντογάν- ΕΦΑΓΕ «ΠΟΡΤΑ» ΑΠΟ ΟΜΠΑΜΑ- 
Δυσαρεστημένοι οι Αμερικανοί για τα ενεργειακά και τα ανοιχτά θέματα 
με ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ • ΣΕ ΚΛΟΙΟ ΥΦΕΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ • ΟΛΜΕ: ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ.

ΕΘΝΟΣ: Ευνοϊκές ρυθμίσεις για 600.000 ασφαλισμένους- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ- Παράθυρο για έξοδο σε ΔΕΚΟ, Δημόσιο, 
τράπεζες και ΙΚΑ • Αποκαλυπτήρια ντροπής από τον Χρυσαυγίτη Χρ. 
Παππά- ΥΜΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ! • ΣΤΗΝ 
ΩΡΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 11 ερωτήσεις- απαντήσεις για αποδοχές και 
επιδόματα- ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ • 

ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ 2013- 
Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για όσους έχουν χαμηλά 
εισοδήματα.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Αποκάλυψη: Στρατιές ανειδίκευτων αλλοδαπών 
επανδρώνουν τα ελληνικά ξενοδοχεία- ΝΑΡΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
• Σπάει το μέτωπο ενώ οι ΕΛΜΕ ψήφισαν υπέρ- ΣΤΑ ΔΥΟ Η ΟΛΜΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ- ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ προτείνουν αναστολή των 
κινητοποιήσεων.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Για τελευταία φορά! Από το 2014 «περνούν» μόνο 
οι ιατρικές δαπάνες- ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΦΟΡΟ! • 
ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗΝ ΟΛΜΕ- Η πλειοψηφία των μελών 
του Δ.Σ. πρότεινε να μη γίνει η απεργία μέσα στις πανελλαδικές.

ΕΣΤΙΑ: ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ- Πώς καταστρατηγείται το 
συνταγματικό πλαίσιο.

Η ΑΥΓΗ: ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ- Σπάσιμο 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού σε τρία κομμάτια και 
ιδιωτικοποίηση των δύο, με βασικές λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές 
μονάδες στο σχέδιο ιδιωτικοποίησης.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΝΕΟ ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Η ΟΛΜΕ ζητάει κήρυξη απεργίας την Παρασκευή από 
ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ- ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ • Πρόσκληση 
του πρωθυπουργού προς τους Κινέζους να επενδύσουν στην Ελλάδα- 
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΕΚΙΝΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Πλανάται το μέγα ερώτημα για τον Πανελληνισμό- 
ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΜΥΣΤΡΑ Η ΟΜΑΔΑ «ΕΨΙΛΟΝ»;



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

7

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 16/05/2013

Νέα συρρίκνωση παρουσίασε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
της χώρας το πρώτο τρίμηνο του 2013, παραμένοντας σε 
πτωτική τροχιά για 19ο συνεχόμενο τρίμηνο και χωρίς ακόμη 
να διαφαίνεται προοπτική επανόδου της οικονομίας σε 
αναπτυξιακή τροχιά. To ΑΕΠ μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο 
του έτους κατά 5,3% (σε πραγματικούς όρους), σε σύγκριση 
με το πρώτο τρίμηνο του 2012, έναντι μείωσης 6,7% μου είχε 
καταγραφεί πέρυσι συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2011. 
Η νέα συρρίκνωση του ΑΕΠ οφείλεται στη συνεχιζόμενη 
μείωση της κατανάλωσης, δημόσιας και ιδιωτικής, των 
ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, ενώ n πτώση, 
φρενάρεται από την άνοδο των εξαγωγών αγαθών και τη 
μείωση των εισαγωγών. Σε ό,τι αφορά τις άμεσες αναπτυξιακές 
προοπτικές της χώρας, αυτές σκιάζονται από: 
- Την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να υφίσταται, παρά τη 
σχετικά ομαλή ροή των δόσεων από το μηχανισμό στήριξης. 
Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος που καταγράφεται στις 
έρευνες του IOBE, δεν έχει ακόμη μετουσιωθεί σε πράξεις 
ώστε να επηρεάσει την πραγματική οικονομία. 
- Τα προβλήματα ρευστότητας των τραπεζών παραμένουν. Η 
ανακεφαλαιοποίηση, που ολοκληρώνεται σύντομα, λήγει το 
πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας και όχι της ρευστότητας, 
ώστε να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις. 
- Τα εισοδήματα των νοικοκυριών εξακολουθούν να 
συρρικνώνονται εντός του 2013, λόγω μειώσεων αποδοχών και 
φόρων, οπότε n ιδιωτική κατανάλωση δεν θα βελτιωθεί. 
- Η δημόσια κατανάλωση μειώνεται στο πλαίσιο των 
δημοσιονομικών περικοπών. 
- Οι εξαγωγές αγαθών τους πρώτους μήνες του έτους 
παρουσιάζουν μια στασιμότητα, ενώ το ύψος τους, μετά τις 
αυξήσεις που έχουν καταγράψει από το φθινόπωρο του 2010, 
έχει φτάσει στα επίπεδα που ήταν το 2008. 
- Στις εξαγωγές υπηρεσιών, υπάρχει διπλή εικόνα. Αφενός 
υπάρχουν προσδοκίες για αύξηση του τουρισμού, αφετέρου 
γρίφος είναι οι επιδόσεις της ναυτιλίας, με τις εισπράξεις να 
βρίσκονται σε πτωτική τροχιά εσχάτως. 
Αξιοσημείωτο είναι πως n ελληνική οικονομία βρίσκεται 
σε ύφεση από το Γ' τρίμηνο του 2008, όταν το ΑΕΠ είχε 
συρρικνωθεί κατά 0,1% και φέτος θα συμπληρώσει έξι χρόνια 
συνεχόμενης μείωσης του ΑΕΠ, που αποτελεί ένα από τα 
ρεκόρ στην παγκόσμια οικονομία. Σε σύγκριση με το 2008, 
που καταγράφηκε το υψηλότερο ΑΕΠ, το ονομαστικό εγχώριο 
εισόδημα μειώθηκε κατά 39,4 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι και 
φέτος το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 4,2% (σύμφωνα με την τρόικα) 
ή κατά 4,5% (σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ), στο τέλος του 2013, n 
ύφεση στην Ελλάδα θα είναι παγκοσμίως n 3η μεγαλύτερη 
ύφεση τα τελευταία 100 χρόνια και n πρώτη σε διάρκεια, 
ξεπερνώντας ακόμη και τη μεγάλη ύφεση των ΗΠΑ, όπως 
επισήμανε το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής. Πηγές του 
ΥΠΟΙΚ επισημαίνουν ότι το ποσοστό μείωσης του ΑΕΠ είναι 
χαμηλότερο από δ' τρίμηνο του 2012 (-5,7%), αλλά και από 

το πρώτο τρίμηνο του 2012 (-6,7%) και του 2011 (8,8%), αλλά 
με δεδομένο ότι στόχος είναι n επάνοδος σε αναπτυξιακούς 
ρυθμούς, μια ύφεση άνω του 5% δεν συνιστά ιδιαίτερα θετική 
εξέλιξη. 
Για το βάθος της ύφεσης του 2013, κλειδί θα είναι το ΑΕΠ 
του Γ τριμήνου του έτους, το οποίο ενσωματώνει και την 
τουριστική περίοδο, ενώ παραδοσιακά, σε όλα τα προηγούμενα 
έτη, το ύψος του ΑΕΠ του Γ τριμήνου είναι το υψηλότερο 
κάθε έτους. Για τον τουρισμό υπάρχουν φέτος αυξημένες 
προσδοκίες σε ό,τι αφορά τον αριθμό των τουριστών που 
θα επισκεφθούν την Ελλάδα και εφόσον επιβεβαιωθούν, 
θα φρενάρουν το ρυθμό συρρίκνωσης της οικονομίας. Σε 
τρέχουσες τιμές (με βάση τις οποίες υπολογίζεται το ύψος 
του ΑΕΠ, ενώ οι μεταβολές υπολογίζονται σε σταθερές τιμές), 
το ύψος του ΑΕΠ του Γ' τριμήνου του 2012 είχε διαμορφωθεί 
σε 51.756 εκατ. ευρώ, 55.710 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ n 
υψηλότερη επίδοση είχε καταγραφεί στο Γ τρίμηνο του 2008, 
όταν είχε διαμορφωθεί σε 61.601 εκατ. ευρώ. Προκειμένου 
να δημιουργηθούν συνθήκες ανάκαμψης της οικονομίας 
από  το 2014, το ΑΕΠ του Γ' τριμήνου θα πρέπει να αυξηθεί 
σε σύγκριση με μέγεθος του Γ' τριμήνου του 2012. Όμως 
καθοριστικός παράγοντας για το βαθμό συρρίκνωσης του 
ΑΕΠ θα είναι και n εξέλιξη του διαθέσιμου εισοδήματος 
των νοικοκυριών, που θα είναι αρνητική. Συγκριτικά με το Γ 
τρίμηνο του 2012, τα εισοδήματα έχουν υποστεί νέες μειώσεις, 
ενώ έχει αυξηθεί n φορολογική επιβάρυνση, μέσω της 
παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Η οικονομική 
κατάσταση των νοικοκυριών θα προσδιορίσει το μέγεθος της 
ιδιωτικής κατανάλωσης, το οποίο βαίνει, μειούμενο σταθερά 
στα τελευταία χρόνια.

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΦΠΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 19 | 16/05/2013

Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, 
των επιχειρήσεων, καθώς και στους συντελεστές ΦΠΑ 
προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. Στο στρατηγικό 
σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς στη φορολογική και 
τελωνειακή διοίκηση περιγράφεται ως απαιτούμενη δράση 
n επανεξέταση-μείωση των συντελεστών φορολογίας, των 
ειδικών εξαιρέσεων που υπάρχουν σήμερα, καθώς και 
των εντύπων υποβολής και απόδοσης των φόρων. Επίσης, 
απαιτούμενη δράση θεωρείται και n επανεξέταση της δήλωσης 
ΦΠΑ (είναι σε εξέλιξη) καθώς και ο εξορθολογισμός των 
συντελεστών ΦΠΑ, κάτι που θα γίνει αρχικώς με τη μείωση του 
ΦΠΑ στην εστίαση. Όσον αφορά στη φορολογία εισοδήματος, 
αλλαγές θα υπάρξουν μόνο σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια των 
δηλούμενων στοιχείων. Δηλαδή, n κλίμακα θα παραμείνει 
n ίδια, ωστόσο, το φορολογικό σύστημα θα απλοποιηθεί 
σημαντικά, ενώ θα ζητούνται, όπως φαίνεται, περισσότερα 
στοιχεία από τους φορολογούμενους και από τρίτους. 
Σχετικά με τις επιχειρήσεις, αυτό που σχεδιάζει το υπουργείο 
Οικονομικών είναι n μείωση του συντελεστή φορολόγησης 
των κερδών από 20% στο 15%. Ειδικότερα και σύμφωνα με το 
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στρατηγικό σχέδιο, οι αλλαγές που προωθούνται είναι οι εξής: 
1. Επανεξέταση και βελτίωση των κενών στη φορολογική 
νομοθεσία, καθώς και των συντελεστών φορολογίας. 
Επέκταση της φορολογικής βάσης και εξέταση εκ του μηδενός 
των ειδικών εξαιρέσεων που υπάρχουν σήμερα τόσο για 
τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης 
σχεδιάζεται n βελτίωση των εντύπων υποβολής και απόδοσης 
των φόρων (συγχώνευση δηλώσεων). 
2. Οι ανωτέρω βελτιώσεις αφορούν και τις επιχειρήσεις, 
όπου σχεδιάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, n μείωση του 
συντελεστή φορολόγησης των κερδών στο 15%. 
3. Επανεξέταση της δήλωσης ΦΠΑ, καθώς και των 
συντελεστών ΦΠΑ. To πρώτο στάδιο προβλέπει τη μείωση 
του ΦΠΑ στην εστίαση, ωστόσο ουδείς μπορεί να αποκλείσει 
το ενδεχόμενο επιβολής ενός ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 
χαμηλότερου του σημερινού, με στόχο να αρθούν οι 
στρεβλώσεις που υπάρχουν σήμερα. 
4. Επανεξέταση και βελτίωση: • Των εντύπων υποβολής και 
απόδοσης φόρων. • Της μηχανογραφικής υποστήριξης. • Της 
διαδικασίας αποφυγής επαφής πολίτη με υπαλλήλους του 
δημόσιου τομέα. 
5. Εξορθολογισμός των προστίμων - ποινών. Αυτό σημαίνει 
ότι θα μειωθούν σημαντικά τα πρόστιμα και οι ποινές, 
με στόχο αυτά να μπορούν να καταβάλλονται από τους 
ελεγχόμενους οι οποίοι έχουν υποπέσει σε παραβάσεις. 
Οι αλλαγές αυτές θα γίνουν με βάση την αρχή της 
αναλογικότητας και τη μέγιστη δυνατή αντικειμενικοποίηση 
των προστίμων (ιστορικό ελεγχόμενου και δείκτες 
συμμόρφωσης). 
6. Απλοποίηση των διαδικασιών στις εισαγωγές και 
τις εξαγωγές, στο πλαίσιο της υλοποίησης της εθνικής 
στρατηγικής και του οδικού χάρτη για τη διευκόλυνση του 
εξωτερικού εμπορίου. 
7. Απλοποίηση των διαδικασιών για τη διακίνηση και 
των εκτελωνισμό των εμπορευμάτων. 8. Επανεξέταση 
της ποινικής νομοθεσίας και ποινικής διαδικασίας για 
ενδεχόμενες πειθαρχικές παραβάσεις. Θα θεσπιστεί νέο 
σύστημα αντικειμενικής αξιολόγησης καταγγελιών για 
διαφθορά υπαλλήλων, ενώ θα στελεχωθούν τα υπηρεσιακά 
και πειθαρχικά συμβούλια με επιμορφωμένους υπαλλήλους 
για αντικειμενικότερες κρίσεις και ουσιαστική απονομή 
Πειθαρχικού Δικαίου. 
9. Επανεξέταση των περιπτώσεων άρσης του φορολογικού 
απορρήτου.
 10. Επανεξέταση της νομοθεσίας περί προστασίας των 
πληροφοριοδοτών.
 11. Επανεξέταση των αντικειμενικών αξιών, καθώς και της 
διαδικασίας για τις αυτοψίες των ακινήτων από τις εφορίες. 
12. Ενίσχυση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και 
χαρτογράφηση τομέων που θεωρούνται επικίνδυνοι ως προς 
την εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς (έλεγχος, είσπραξη, 
συναλλαγές με μετρητά). 
13. Σχεδιασμός νέων ηλεκτρονικών φορμών με πληρωμή των 
φόρων που προκύπτουν στις τράπεζες (σε εξέλιξη).

ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ» ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 8 | 16/05/2013

 Πλήρη απαλλαγή από το ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ) του 
2013 που επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ ή 
την καταβολή του μειωμένο ή σε περισσότερες δόσεις 
μπορούν να ζητήσουν οι άγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως 
6.000 ευρώ και οι έγγαμοι με εισόδημα που δεν υπερβαίνει 
τις 8.000ευρώ. «Κλειδί» για τη μείωση ή την απαλλαγή από 
το «χαράτσι» αποτελεί και n αξία της ιδιοκατοικούμενης 
κύριας κατοικίας. Σύμφωνα με την απόφαση του 
υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη για να υποβληθεί 
αίτηση εξαίρεσης από το «χαράτσι» ή πληρωμής του σε 
περισσότερες από πέντε δόσεις ή μείωσης του τελικού ποσού 
θα πρέπει να πληρούνται πέντε κριτήρια: 
- Το ετήσιοεισόδηματου2012 που θα δηλωθεί στην φετινή 
φορολογική δήλωση να μην υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ 
προκειμένου για άγαμο, και τις 8.000 ευρώ προκειμένου για 
έγγαμο. To όριο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για καθένα 
από τα προστατευόμενα τέκνα. Δηλαδή για μία τετραμελή 
οικογένεια το όριο του ετήσιου εισοδήματος ορίστηκε σε 
10.000 ευρώ. 
- To ακίνητο να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία 
ή ποσοστό αυτών στον ή στη σύζυγο ή σε προστατευόμενο 
πρόσωπο και να αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη 
κατοικία αυτών. 
-  Ο φορολογούμενος και ο ή n σύζυγος του και τα 
προστατευόμενα μέλη να μην έχουν άλλο ακίνητο, ούτε άλλα 
περιουσιακά στοιχεία. 
-  Η συνολική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει, κατά το 
έτος 2012, τις 120.000 ευρώ. 
- Η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 2.000 
ευρώ.
 Υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι φορολογούμενοι μπορούν 
να ζητήσουν να πληρώσουν το ΕΕΤΑ σε περισσότερες δόσεις 
ή τη μείωση του ύφους του, στο μέτρο που είναι αναγκαίο, 
ή την πλήρη απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής, 
εφόσον, όπως προστίθεται στην απόφαση, «βρίσκονται σε 
σοβαρή οικονομική δυσκολία, που ορίζεται ως αδυναμία 
να εξασφαλίσουν τροφή, ενδυμασία, περίθαλψη, κ.ά.». 
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να προσκομίσουν τα 
δικαιολογητικά, για να αποδείξουν ότι υφίσταται σοβαρά 
οικονομική δυσκολία Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα εκδοθεί 
συμπληρωματική απόφαση που θα εξειδικευθούν περαιτέρω 
τα κριτήρια για την πληρωμή του ΕΕΤΑ σε περισσότερες 
δόσεις ή τη μείωση του ύψους του ή την πλήρη απαλλαγή 
από την υποχρέωση καταβολής. Από την 1n Σεπτεμβρίου 2013 
οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση 
συνυποβάλλοντας και τα δικαιολογητικά. Με την υποβολή 
της αίτησης καταβάλλεται το ποσό των 10 ευρώ, προκειμένου 
το ΕΕΤΑ να αποκοπεί από το λογαριασμό κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος και να βεβαιωθεί στη ΔΟΥ σε πέντε 
ίσες διμηνιαίες δόσεις.


