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Με αυξήσεις στο ρεύµα πληρώνουν οι καταναλωτές τις σπατάλες της ∆ΕΗ, λέει η ΡΑΕ
Εκτός ελέγχου είναι, σύµφωνα µε γνωµοδότηση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), το
κόστος λειτουργίας των µονάδων της ∆ΕΗ, µε αποτέλεσµα οι καταναλωτές να πληρώνουν τις
σπατάλες µε αυξήσεις στο ρεύµα. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του κόστους των
ρύπων, του κόστους λειτουργίας των µονάδων, των ορυχείων, ακόµη και του τοµέα εµπορίας,
τοµείς όπου σύµφωνα µε τη ΡΑΕ η ∆ΕΗ έκανε ελάχιστα για να τους βελτιώσει.
Στη Βουλή η πώληση του 74% της ΕΥΑΘ
Η αποκρατικοποίηση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ)
βρίσκεται σήµερα, στο επίκεντρο της ∆ιαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων της
Βουλής. Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕ∆ Τ.Αθανασόπουλος µε τους αρµόδιους υπουργούς θα
ενηµερώσουν την κοινοβουλευτική επιτροπή για το χρονοδιάγραµµα της ιδιωτικοποίησης,
αλλά και για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Ειδικό βάρος αναµένεται να δοθεί στη
ρύθµιση των τιµολογίων της επιχείρησης και στη διαχείριση των δικτύων της. Σηµειώνεται πως
στο ΤΑΙΠΕ∆ έχουν ήδη παραχωρηθεί µετοχές που αντιστοιχούν στο 74% της ΕΥΑΘ.
Αντιδρώντας στην ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης, οι εργαζόµενοι έκαναν κατάληψη στα
γραφεία της ΕΥΑΘ και πορεία στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.
∆ιαφυγόντα έσοδα 145 εκατ. ευρώ από πλαστά και εικονικά τιµολόγια στο δεκάµηνο του
2012
Στο ποσό των 91.080.415,55 ευρώ ανέρχεται ο ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε λόγω της έκδοσης
πλαστών/εικονικών φορολογικών στοιχείων, σύµφωνα µε στοιχεία του υπουργείου
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Οικονοµικών. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από τους ελέγχους του Σ∆ΟΕ, κατά το χρονικό
διάστηµα από 1.1.2012 έως 31.10.2012, σε επιχειρήσεις που εξέδωσαν ή έλαβαν πλαστά ή
εικονικά φορολογικά στοιχεία. Από τους ελέγχους προέκυψε, επίσης, ότι το ποσό ΦΠΑ που
εξέπεσε και άρα δεν εισπράχθηκε, λόγω της λήψης πλαστών/εικονικών φορολογικών
στοιχείων, ανέρχεται σε 54.111.644,18 ευρώ, ανεβάζοντας τις συνολικές απώλειες από ΦΠΑ
σε 145,19 εκατ. ευρώ.
Μείωση 5,2% της τουριστικής κίνησης στο 9µηνο του 2012
Μειωµένη κατά 5,2% ήταν η τουριστική κίνηση προς τη χώρα από το εξωτερικό στο 9µηνο
Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2012, µε τις µεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στις αφίξεις
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων (αφίξεις
µη κατοίκων από το εξωτερικό) που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος και δηµοσιοποίησε η
Ελληνική Στατιστική Αρχή. Oι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το µεγαλύτερο
µερίδιο (90%), παρουσίασαν την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2012 µείωση που
κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε το σύνολο των αφίξεων, ήτοι 5,2%, ενώ από τα κράτη - µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκε µείωση 8,3%.Σηµαντική µείωση των αφίξεων, σε
απόλυτες τιµές, παρατηρείται από την Πολωνία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Γερµανία, τη
Βουλγαρία, την Ιταλία και την Ολλανδία, ενώ σηµαντική αύξηση των αφίξεων παρατηρείται
από τη Βρετανία και τη Ρωσία. Σε ό,τι αφορά στην κατανοµή των αφίξεων µη κατοίκων κατά
χώρα προέλευσης, τη µεγαλύτερη συµµετοχή κατέχει η Γερµανία (13,1%) και ακολουθούν η
Βρετανία (12,6%) και η Γαλλία (6,6%).
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