
ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Στο 26,8% του ενεργού πληθυσµού αυξήθηκε η ανεργία στην Ελλάδα το Μάρ-
τιο από 26,7% τον Φεβρουάριο, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε σήµερα στη 
δηµοσιότητα η Eurostat. Όπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, η µέση 

ανεργία στην Ευρωζώνη κυµάνθηκε τον Μάιο του 2013 στο 12,1% σηµειώνοντας 
µικρή αύξηση σε σχέση µε τον Απρίλιο (12%), ενώ στο σύνολο της ΕΕ παρέµεινε 

αµετάβλητη στο 10,9%.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Κινδυνεύει, άμεσα, να κλείσει από τα-

μειακή ρευστότητα η ΛΑΡΚΟ, όπως 

τουλάχιστον διαπιστώνουν όλα τα σω-

ματεία των εργαζομένων, η διοίκηση 

της εταιρείας αλλά και δήμαρχοι και 

βουλευτές που μετείχαν σε σύσκε-

ψη στην Αταλάντη, μεταδίδει το ΑΠΕ. 

«Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη 

βιωσιμότητα της εταιρείας», υπογραμ-

μίζουν στο κοινό τους ψήφισμα, πα-

ρουσιάζοντας συγχρόνως την ίδια την 

επιχείρηση «να αντιμετωπίζεται εχθρι-

κά ακόμη και από τους ίδιους της τους 

μετόχους, που είναι το δημόσιο, η ΔΕΗ 

και η Εθνική Τράπεζα». Την ίδια στιγμή, 

υπάρχουν απαιτήσεις εκατομμυρίων 

από τη ΔΕΗ, ενώ παράλληλα το εργο-

στάσιο δεν έχει εισπράξει την επιστρο-

φή ΦΠΑ από τις εξαγωγές. Η ΛΑΡΚΟ 

εκπέμπει σήμα κινδύνου λόγω έλλει-

ψης ρευστότητας, τονίζοντας ότι αν 

δεν βρεθεί λύση για την επιστροφή του 

ΦΠΑ για να μπορέσει να συνεχίσει την 

παραγωγική διαδικασία και ότι αν δεν 

λυθεί άμεσα το θέμα με την τιμή του 

ρεύματος που θα πληρώνει στη ΔΕΗ 

τότε ο κίνδυνος να κλείσει είναι ορα-

τός. Ήδη δημιουργήθηκε μια διευρυ-

μένη επιτροπή, στην οποία εκτός από 

τα συνδικαλιστικά στελέχη μετέχουν 

δήμαρχοι και βουλευτές, οι οποίοι θα 

έχουν συναντήσεις άμεσα, τόσο με αρ-

μόδιους υπουργούς όσο και με τις ηγε-

σίες των κομμάτων, ζητώντας άμεση 

αντιμετώπιση του θέματος επιστροφής 

ΦΠΑ και διευθέτησης της τιμής του 

ρεύματος, όπως επίσης και τη διασφά-

λιση του δημόσιου χαρακτήρα της ΛΑΡ-

ΚΟ. Στη σύσκεψη, συμμετείχαν εκτός 

των συνδικαλιστικών στελεχών και των 

εργατικών κέντρων από έξι νομούς 

όπου αναπτύσσει τη δραστηριότητά της 

η ΛΑΡΚΟ και ο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 

των ΑΝΕΛ και της Νέας Μέρας.

Η πτώση των τιµών 

του νικελίου στη 

διεθνή αγορά στα 

14.000 δολάρια ανά 

τόνο δηµιουργεί 

πρόβληµα βιωσι-

µότητας στη ΛΑΡ-

ΚΟ, όταν το µέσο 

κόστος παραγωγής 

του εργοστασίου 

φθάνει τις 18.000 

δολάρια ανά τόνο 

προϊόντος.

ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Απειλή λουκέτου στη ΛΑΡΚΟÇ «ôñüúêá» åßíáé êáé ðÜëé åäþ, ìÜëéóôá, ìå 

áíáíåùìÝíåò êáêÝò äéáèÝóåéò, ÷Üñç óôçí 

áíáóõãêñüôçóç ôçò êõâÝñíçóçò, ñß÷íïíôáò 

óôï ôñáðÝæé ôùí óõæçôÞóåùí «íÝåò éäÝåò» ãéá 

ôéò Þäç ãíùóôÝò áðáéôÞóåéò (áðïëýóåéò êáé 

äéáèåóéìüôçôá óôï Äçìüóéï, ÅÏÐÕÕ-ðåñéêïðÝò 

áóöáëéóôéêþí êëð),  áëëÜ êáé ìéá óåéñÜ íÝåò, 

ìåôáîý ôùí ïðïßùí, ôá åñãáóéáêÜ (ðåñáéôÝñù 

÷áëÜñùóç åñãïäïôéêþí äåóìåýóåùí, 

6Þìåñç åñãáóßá ê.á.), ôï ìÝëëïí ôïõ Ôáìåßïõ 

Áîéïðïßçóçò ÉäéùôéêÞò Ðåñéïõóßáò ôïõ 

Äçìïóßïõ, êëð.

Èá Ýëåãå êáíåßò «ôñþãïíôáò Ýñ÷åôáé ç üñåîç», 

êáèþò åêäçëþíåôáé ìå êÜèå ôñüðï, ç äéáñêþò 

äéåõñõíüìåíç åíäïôéêüôçôá ôçò êõâÝñíçóçò 

óå êÜèå ìïñöÞò íåï-áðïéêéáêÞ åíôïëÞ, 

ôáõôü÷ñïíá êáé ç áíéêáíüôçôá áíôéìåôþðéóçò 

êáßñéùí æçôçìÜôùí, üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá 

ç éäéùôéêïðïßçóç (êé ü÷é áîéïðïßçóç) ôçò 

êñáôéêÞò ðåñéïõóßáò. Ïé åðéêåöáëÞò ôçò 

«ôñüéêá» åôïéìÜæïíôáé ôþñá íá èÝóïõí èÝìá …


¸÷ïíôáò …ìíçìïíéáêÜ êáôï÷õñùìÝíï óôü÷ï 

ãéá åéóðñÜîåéò 11,1 äéó. åõñþ Ýùò ôï 2016, 

åíäå÷ïìÝíùò íá åðáíáöÝñïõí ôçí ðñüôáóç ãéá 

ôçí åßóïäï îÝíùí manager ìå õðåñåîïõóßåò 

óôï Ôáìåßï, Þ, áêüìç, êáé ôçí åê÷þñçóÞ ôïõ 

óå éäéùôéêÞ åôáéñßá. Åðß ôçò ïõóßáò, ðñüôáóç 

ôïõ 2011, ðßóù áðü ôçí ïðïßá – üðùò åß÷å 

ãñáöåß äß÷ùò íá äéáøåõóôåß âñßóêïíôáí ç 

ãåñìáíßäá ÊáãêåëÜñéïò, Þ ôçí öéëáíäéêÞ 

ðñüôáóç ãéá ôïðïèÝôçóç ôùí ðåñéïõóéáêþí 

óôïé÷åßùí ôçò ÅëëÜäáò óå ìßá êñáôéêÜ 

åëåã÷üìåíç åðé÷åßñçóç, ç ïðïßá èá ìðïñïýóå 

íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óôç óõíÝ÷åéá ùò åããýçóç 

ãéá ôá äÜíåéá áðü ôçí Å.Å.

Íá äéáóöáëßóïõí (êáé íá áõãáôßóïõí) ôá ëåöôÜ 

ôïõò èÝëïõí ïé Üíèñùðïé êáé åìåßò óõæçôÜìå 

ðùò èá ôïõò äéåõêïëýíïõìå…

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Στο πλαίσιο του προγράµµατος διαλέξεων 

του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολο-

γίας, ο Ναυπηγός Μηχανικός Γ. Πρατικάκης  θ’ 

αναπτύξει το θέµα: «Αντιµετώπιση πλευρικής 

ζηµιάς «τύπου Concordia» Ε/Γ πλοίων, Ανα-

σκόπηση υπαρχόντων κανονισµών (SOLAS) 

- Πρόταση εφαρµογής νέων». H διάλεξη θα 

δοθεί σήµερα στις 18:30, στην αίθουσα Εκδη-

λώσεων του Ινστιτούτου (Σκουζέ 14, Πειραιάς). 

Είσοδος ελεύθερη.
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για την παρουσίαση του βιβλίου 

«Το πέρασµα», του Τάκη Γεωργακόπουλου

ΑΘΗΝΑ

«Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των 

logistics στη σύναψη στρατηγικών συµµαχιών 

στην οικονοµία και στην επιχειρηµατικότητα»

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας 

Ελληνική Εταιρεία Logistics , 
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων & 
Βιοµηχανιών 

3
Ιουλίου

2013

«Η πρόκληση της "έξυπνης 

εξειδίκευσης": Ευκαιρία ή απειλή για την Ελλάδα 

της Περιφέρειας της Ευρώπης;»

ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και  
Επιµόρφωσης Μελών ΤΕΕ

17
Ιουλίου

2013

  Η πιο φηµισµένη δίκη της ιστορίας ζωντανεύει 

ξανά µέσα από το διαχρονικό έργο του Πλάτωνα, 

«Η απολογία του Σωκράτη», που παρουσιάζεται για 

δεύτερη χρονιά, στην αγγλική γλώσσα µε ελληνι-

κούς υπέρτιτλους.

Μετά την τεράστια επιτυχία του και τις διθυραµ-

βικές κριτικές που έχει αποσπάσει, το έργο ήδη 

παρουσιάζεται κάτω από την Ακρόπολη, στο Μου-

σείο Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών -έως τις 

9 Ιουλίου- και από την 1η έως τις 7 Σεπτεµβρίου, 

στις 9 το βράδυ, ενώ, µετά το τέλος κάθε παράστα-

σης, ακολουθεί ανοικτή συζήτηση µε το κοινό για 

την άµεση χρησιµότητα της σωκρατικής σκέψης 

και πράξης στην ελληνική και παγκόσµια κρίση.

Ευχάριστη και γεµάτη χιούµορ, η παράσταση απο-

τελεί  δραµατοποίηση της περίφηµης υπεράσπισης 

του µεγάλου φιλόσοφου και ηθικού δάσκαλου, 

Σωκράτη, µπροστά στο Αθηναϊκό δικαστήριο, το 

399 π.Χ.. Στην «Απολογία», όπως καταγράφηκε 

από τον µαθητή του, Πλάτωνα, ο σοφός άνδρας 

της Αθήνας υπερασπίζει τον εαυτό του ενάντια σε 

πολιτικά κατευθυνόµενες κατηγορίες για αθεϊσµό 

και διαφθορά των νέων.

Πληροφορίες: Αυλή Μουσείου Ιστορίας Πανεπι-

στηµίου Αθηνών (Παλιό Πανεπιστήµιο): Θόλου 

5 - Πλάκα (τηλ.: 210 3689502). Τιµές εισιτηρίων: 

γενική είσοδος: 15 ευρώ,  φοιτητικό: 10 ευρώ. 

Πώληση εισιτηρίων (περιορισµένες θέσεις): κατα-

στήµατα Public και Παπασωτηρίου, τηλεφωνικά: 

11876, ηλεκτρονικά: www.viva.gr.

Η «Απολογία του Σωκράτη» στο Μουσείο  
Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εκδήλωση για τη µεγάλη διείσδυση φωτοβολταϊκών στα ηλεκτρικά δίκτυα πραγµατοποιείται την 

Πέµπτη 4 Ιουλίου 2013, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράµ-

µατος PV GRID στο οποίο συµµετέχει ο Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) εκπροσω-

πώντας την Ελλάδα. Σκοπός του PV GRID –όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση- είναι να βοηθήσει 

στη µείωση των εµποδίων για τη µεγάλης κλίµακας διείσδυση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στις 

υποδοµές δικτύων διανοµής στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο συγκεκριµένος στόχος θα επιτευχθεί 

µέσω της ανάλυσης των υφιστάµενων εµποδίων και των διαθέσιµων τεχνικών λύσεων, καθώς και 

µέσω της διατύπωσης θεσµικών και κανονιστικών προτάσεων. 

    Η Ελληνική Εταιρία Ορολογίας (ΕΛΕ-

ΤΟ), σε συνεργασία µε το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

(ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Τεχνικό Επιµε-

λητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το Πανεπιστήµιο 

Κύπρου (ΠΚ), τον Ελληνικό Οργανισµό 

Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ινστιτούτο Επε-

ξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ "Αθηνά", 

τον Οργανισµό για τη ∆ιάδοση της Ελληνι-

κής Γλώσσας (Ο∆ΕΓ) και άλλους φορείς, 

διοργανώνει από τις 7 ως τις 9 Νοεµβρίου 

2013, στην Αθήνα, το 9ο συνέδριο µε 

τίτλο: «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». 

Η επιστηµονική εκδήλωση τελεί υπό 

την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητι-

σµού  και είναι αφιερωµένη στον ποιητή 

Κωνσταντίνο Καβάφη (1863-1933).

Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσί-

αση αφενός, της σηµερινής κατάστασης 

της ελληνικής γλώσσας στην ορολογική 

της διάσταση και αφετέρου, µεθόδων, 

πρακτικών και εργαλείων της σύγχρο-

νης επιστήµης της Ορολογίας και της 

εφαρµογής τους στην ελληνική γλώσσα 

-µονογλωσσικά και/ή διαγλωσσικά- για 

την προώθηση της ορολογικής έρευνας 

και τη συµβολή στον σύγχρονο ορολογικό 

εµπλουτισµό της ελληνική γλώσσας.

Πληροφορίες στη Γραµµατεία του Συνε-

δρίου: Τηλ.: 210-9323243, 6977529164

9ο Συνέδριο "Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία"  
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ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ-ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Αλλαγές στη διαχείριση εθνικών κληροδοτηµάτων

Αρνητικό ρεκόρ στο λιανεµπόριο 

Πέντε νέα µέλη στο ∆Σ ∆ΕΗ

Αλλαγές  στην διαχείριση εθνικών κληροδοτηµάτων και σχολαζουσών 

κληρονοµιών προωθεί  το υπουργείο Οικονοµικών µε το νοµοσχέδιο 

«Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και λοιπές διατάξεις» που κατα-

τέθηκε στη Βουλή. Το νοµοσχέδιο που έρχεται µε καθυστέρηση 20 

ετών, η προσπάθεια εκσυγχρονισµού της σχετικής νοµοθεσίας είχε 

ξεκινήσει από το 1993 αναθεωρεί ένα νοµοθετικό πλαίσιο που κρατά 

από την εποχή του Ιωάννη Μεταξά (Ν. 2039/ 1939). Το δίκτυο RE+D 

Magazine δηµοσίευσε ότι βασικός στόχος του νοµοσχεδίου είναι να 

εκσυγχρονισθεί το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την διαχείριση και 

εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών και να «ξυπνήσουν» από µα-

κρά «οικονοµική νάρκη» κληροδοτήµατα ανεκτίµητης αξίας, όπως τα 

λεγόµενα Ηπειρωτικά κληροδοτήµατα ή το κληροδότηµα Ανάργυρου 

στις Σπέτσες. Παράλληλα, µείζων στόχος είναι να δοθεί τέλος σε ένα 

γκρίζο καθεστώς διαχείρισης για τις σχολάζουσες κληρονοµιές. Τα 

εθνικά κληροδοτήµατα αφορούν σε περιουσίες εθνικών ευεργετών, 

ενώ οι σχολάζουσες κληρονοµιές είναι εκείνες που δεν έχουν γίνει 

αποδεκτές ή δεν έχουν βρεθεί οι κληρονόµοι τους. Ειδικότερα µε το 

νοµοσχέδιο:

-Γίνεται πιο αποτελεσµατική η καταγραφή, εκκαθάριση και διοίκηση 

των περιουσιών, καθώς καθιερώνεται ηλεκτρονικό Μητρώο Κοινω-

φελών Περιουσιών και Μητρώο Σχολαζουσών Κληρονοµιών.

-Καθιερώνονται τακτικοί έλεγχοι όλων εν γένει των κοινωφελών πε-

ριουσιών και σχολαζουσών κληρονοµιών σε ετήσια βάση και για τον 

λόγο αυτό επιστρατεύονται για πρώτη φορά ελεγκτικά γραφεία, αλλά 

και η Οικονοµική Επιθεώρηση (σε περιπτώσεις στις οποίες διαπι-

στώνονται ατασθαλίες).

-Οργανώνεται Μητρώο προσώπων, φυσικών και νοµικών, τα οποία 

θα έχουν την υποδοµή και την τεχνογνωσία να ασκούν καθήκοντα 

των εκκαθαριστών, εκτελεστών, διοικητών και διαχειριστών των κοι-

νωφελών περιουσιών, καθώς και κηδεµόνων σχολαζουσών κληρο-

νοµιών.

-Προβλέπεται ότι ο διορισµός του κηδεµόνα λαµβάνει χώρα µε πρά-

ξη της διοίκησης, αντίθετα µε το ισχύον καθεστώς που απαιτεί έκδο-

ση µε δικαστική απόφαση. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ουσιαστική 

ελάφρυνση της δικαστικής λειτουργίας, ενώ παράλληλα επισπεύδε-

ται η διαδικασία διορισµού και διοίκησης της κληρονοµίας.

-Για περιουσίες των οποίων η αξία υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ ορί-

ζεται ως εκκαθαριστής, κηδεµόνας σχολάζουσας κληρονοµιάς ή 

εκτελεστής διαθήκης αποκλειστικά νοµικό πρόσωπο. Στόχος της 

ρύθµισης αυτής είναι να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο υπηρεσιών 

και αυξηµένη τεχνογνωσία κατά τη διοίκηση µεγάλων και σύνθετων 

περιουσιών, προς όφελος του ∆ηµοσίου συµφέροντος και του κοι-

νωφελούς σκοπού υπέρ του οποίου έχουν καταληφθεί.

-Εισάγονται ευέλικτες διαδικασίες αποτελεσµατικής διαχείρισης και 

αξιοποίησης της περιουσίας που συνοδεύονται από ασφαλιστικές δι-

κλείδες για την προάσπιση των συµφερόντων των τιµώµενων και του 

δηµοσίου συµφέροντος.

Αρνητικό πρόσηµο καταγράφεται στον κύκλο εργασιών του κλάδου του Λιανικού Εµπορίου, παρά το γεγονός ότι ο Γενικός ∆είκτης Κύκλου Εργασιών 

στο Λιανικό εµπόριο, που καταγράφηκε για τον Απρίλιο του 2013, κυµάνθηκε στο υψηλότερο επίπεδο για το α' τετράµηνο του έτους. Όπως σηµειώνει 

σε ανακοίνωσή της η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ), η ετήσια µεταβολή του εν λόγω δείκτη παρουσίασε αισθητή πτώση κατά 14,7 

ποσοστιαίες µονάδες. Το γεγονός ότι ακριβώς πριν δύο χρόνια, σε εξίσου αρνητικές για την εθνική µας οικονοµία συνθήκες και µε µία πληθώρα αντιπαρα-

γωγικών και αντιαναπτυξιακών µέτρων, ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών είχε αναρριχηθεί κοντά στις 110 µονάδες, καταδεικνύει τις χαµηλές προσδοκίες που 

επικρατούν πλέον στην αγορά αλλά και το τέλµα στο οποίο έχει περιέλθει η οικονοµική δραστηριότητα στον κλάδο του λιανικού εµπορίου.

Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 29 Ιουνίου 2013 πραγµατοποιήθηκε η Έκτακτη Αυτόκλητη (Καθολική) Γενική Συνέλευση 

του Μετόχου - πλην των µετόχων της µειοψηφίας- της Εταιρείας. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, Μέτοχος της Πλειοψηφίας, ως κύριος του 51,12% του συνόλου των 

µετοχών της Εταιρείας, νοµίµως εκπροσωπούµενο κατά τη Γενική Συνέλευση από το Υπουργείο Οικονοµικών (ΥΠΟΙΚ) και το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆), εξέλεξε, σύµφωνα µε το άρθρο 9, παράγρ. 2, περ. α) του Καταστατικού της Εταιρείας, τα παρακάτω πέντε (5) Μέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, λόγω λήξεως της θητείας ισαρίθµων µελών: 1. ∆όλογλου Κων/νο. 2. Αικατερινάρη Ουρανία. 3. Βασιλογεώργη 

Χαρίλαο – Ανεξάρτητο -Μη Εκτελεστικό Μέλος. 4. Βερνίκο Νικόλαο - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος 5. Ζωντανό Κων/νο - Ανεξάρτητο- Μη Εκτε-

λεστικό Μέλος. Η θητεία των πέντε (5) Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 29.6.2016. Η συγκρότηση σε Σώµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα 

γίνει κατά την επόµενη συνεδρίασή του.



Η αποστολή του Curiosity της NASA, 

αποκάλυψε, µεταξύ άλλων, ότι οι αστροναύτες 

σε ένα ταξίδι µετ’ επιστροφής στον Άρη, θα 

αντιµετωπίσουν υψηλά επίπεδα κοσµικής 

ακτινοβολίας, ως και 100 φορές υψηλότερα από 

τη µέση ετήσια έκθεση στη Γη !

Και επειδή κάτι τέτοιο θα σήµαινε σοβαρή ζηµιά 

για την υγεία των ταξιδιωτών, οι επιστήµονες 

στο Εργαστήριο Rutherford Appleton στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, εργάζονται πυρετωδώς για 

να ανακαλύψουν το …µυστικό του διάσηµου 

Star Trek και την άνεση του Captain Kirk όταν 

έδινε εντολή για "ασπίδες" και το πλήρωµα 

του Enterprise προστατευόταν άµεσα από το 

εχθρικό διαστηµικό περιβάλλον. Εργάζονται 

για να βρουν µια ασπίδα προστασίας των 

αστροναυτών από την ισχυρή ακτινοβολία των 

κοσµικών ακτίνων και των σωµατιδίων υψηλής 

ενέργειας που προέρχονται από τον ήλιο και 

περιέχονται στις ηλιακές καταιγίδες.

∆ουλειά κάθε άλλο εύκολη, αν σκεφτεί κανείς 

πως µια σχετικά αποτελεσµατική «ασπίδα», 

όπως επισηµαίνει ο Eddie Semones, ειδικός 

σε θέµατα υγείας ακτινοβολίας στο Johnson 

Space Flight της NASA, θα απαιτούσε θωράκιση 

πολλών µέτρων πάχους, που θα καθιστούσε 

το συνολικό βάρος του διαστηµόπλοιου 

απαγορευτικό για το ταξίδι.

Οι Βρετανοί επιστήµονες, ωστόσο, επιµένουν 

και πρόσφατα ανακοίνωσαν, δίχως να 

αποκαλύψουν τα µυστικά τους, ότι έχουν 

δοκιµάσει ένα µοντέλο που παράγει ένα πλάσµα 

σαν αυτό του ηλιακού ανέµου, µέσα σε έναν 

αντιδραστήρα σύντηξης. Ελπίζουν, µάλιστα, να 

δοκιµάσουν τη φιλοσοφία τους στον κοσµο-

χώρο, τα επόµενα πέντε χρόνια.

Αν πετύχουν, τότε, ασφαλώς, θα αποδείξουν 

πως η «ασπίδα» του Star Trek δεν ήταν 

απλώς επιστηµονικής φαντασίας, αλλά και µια 

προφητεία…

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ STAR TREK
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Οι αρχικές συµµετοχές στον διεθνή διαγωνισµό για το κτίριο της νέας Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης της φιλανδικής πρωτεύουσας έφτασαν σε αριθµό δίχως προηγούµενο, 

τουλάχιστον για τα φιλανδικά δεδοµένα: 554. Και µπορεί για τη δεύτερη φάση να 

προκρίθηκαν µόλις έξι, πλην, όµως, η δουλειά της κριτικής επιτροπής δεν ήταν διόλου 

εύκολη. Ωστόσο, η απόφαση λήφθηκε οµόφωνα: το 1ο βραβείο απονεµήθηκε στην πρόταση 

του σκανδιναβικού αρχιτεκτονικού γραφείου ALA.

Αιτιολογώντας την απόφασή της η επιτροπή σηµείωσε: «Η πρόταση είναι πολύ 

υψηλής ποιότητας, χαλαρή, µε αδρές γραµµές και αξέχαστη. Ππροσφέρει εξαιρετικές 

εγκαταστάσεις για την ανάπτυξη µιας εντελώς νέας λειτουργικής έννοιας για τη βιβλιοθήκη. 

Το κτίριο έχει µια µοναδική έφεση και τις προϋποθέσεις για να γίνει το νέο συµβολικό κτίριο 

του Ελσίνκι για τους κατοίκους, τους χρήστες της βιβλιοθήκης, καθώς και το προσωπικό, 

που εύκολα θα το υιοθετήσει ως δικό του χώρο».

Ο διαγωνισµός που προκηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 2012, ζητούσε ένα διαχρονικό, 

ευέλικτο και ενεργειακά αποδοτικό κτίριο, να αντιπαρατεθεί µε το κτίριο του Κοινοβουλίου, 

στην περιοχή Toolonlahti. Η απάντηση του γραφείου ALA ήταν ένα τριώροφο ξύλινο κτίριο, 

στο ισόγειο του οποίου θα αναπτυχθούν οι δηµόσιες δραστηριότητες, στον πρώτο όροφο µια 

σύγχρονη µονάδα µέσων µαζικής ενηµέρωσης και δηµόσια σάουνα (!) και στον δεύτερο 

όροφο η παραδοσιακά ήσυχη αίθουσα ανάγνωσης.

Το συνολικής επιφάνειας 16.000 τ.µ. κτίριο θα διαθέτει δυο κύριες εισόδους, η µια από 

τη δηµόσια πλατεία που θα διαµορφωθεί µπροστά του και η άλλη από την πλευρά του 

γειτονικού κεντρικού σιδηροδροµικού σταθµού της πόλης.

Βασικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί είναι η Πεύκη Σιβηρίας, αλλά και άλλα τοπικά υλικά. 

Στόχος είναι η δηµιουργία ενός κτιρίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Η κατασκευή σχεδιάζεται να έχει ολοκληρωθεί το 2018. Υπολογίζεται ότι η νέα βιβλιοθήκη 

θα προσελκύει 5.000 επισκέπτες την ηµέρα και περίπου 1,5 εκατοµµύριο ετησίως !
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 «Βόµβα» από το ΣτΕ χαρακτηρίζεται για εκατοντά-

δες ιδιοκτήτες η απόφαση για την αξιοποίηση, κατά 

παρέκκλιση, οικοπέδων που δεν είναι άρτια ως προς 

το «πρόσωπο» που έχουν. Σύµφωνα µε την Ολοµέ-

λεια του ΣτΕ, είναι αντισυνταγµατική η διάταξη του 

ΓΟΚ µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα ανοικοδό-

µησης, κατά παρέκκλιση, των άρτιων οικοπέδων, ως 

προς το εµβαδόν, αλλά µη άρτιων ως προς το πρόσω-

πο, εφόσον τα οικόπεδα αυτά δηµιουργήθηκαν µετά 

από συνένωση. Η επίµαχη διάταξη (παράγραφος 2 

άρθρου 21 Ν. 2831/2000) κρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 

2612/2013 απόφαση της Ολοµέλειας του Ανωτάτου 

Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου αντίθετη στην παράγρα-

φο 2 του άρθρου 24 του Συντάγµατος (χωροταξική 

αναδιάρθρωση της χώρας, προστασία οικιστικού 

περιβάλλοντος, κ.λπ.). Ειδικότερα, το δικαστήριο το 

απασχόλησε περίπτωση οικοπέδου στην Ρόδο που 

προέκυψε από συνένωση δύο όµορων οικοπέδων. 

Kάτοικος της Ρόδου είχε οικόπεδο 32,40 τ.µ. και 

αγόρασε το διπλανό έκτασης 302 τ.µ. και έτσι σχη-

µατίστηκε ένα οικόπεδο 334,40 τ.µ.  Το αρµόδιο τµή-

µα του ΥΠΕΧΩ∆Ε, κατόπιν σχετικού ερωτήµατος, σε 

απαντητικό έγγραφο του ανέφερε ότι το οι δύο ιδι-

οκτησίες αποτελούν ενιαίο οικόπεδο το οποίο είναι 

κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδοµήσιµο ανεξάρ-

τητα από τον τρόπο συνένωσης των δύο τµηµάτων. 

Το ενιαίο αυτό οικόπεδο στη συνέχεια πωλήθηκε 

σε τρίτον ο οποίος εξέδωσε οικοδοµική άδεια για 

την ανέγερση τετραώροφης οικοδοµής µε πυλωτή. 

Το ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, κατόπιν σχετικής 

προσφυγής, έκρινε ότι το επίµαχο οικόπεδο δηµι-

ουργήθηκε µετά τον ΓΟΚ του 1985 και για να είναι 

οικοδοµήσιµο πρέπει να έχει ελάχιστο πρόσωπο 13 

µέτρα και ελάχιστο εµβαδόν 500 τ.µ. Όµως το εν 

λόγω οικόπεδο είχε πρόσωπο 12,5 µέτρα και εµβα-

δόν 334,40 τ.µ., µε συνέπεια να µην είναι άρτιο και 

οικοδοµήσιµο. Οι σύµβουλοι Επικρατείας είδαν το 

όλο θέµα από άλλη νοµική σκοπιά και στην επίµαχη 

απόφασή τους επισηµαίνουν ότι για την ανοικοδό-

µηση στην Ρόδο ισχύει το από 29.6.1963 Βασιλικό 

∆ιάταγµα (Β∆) που προβλέπει ότι προϋπόθεση οι-

κοδόµησης είναι η ύπαρξη ελάχιστου προσώπου του 

οικοπέδου τα 8 µέτρα. Tο εν λόγω οικόπεδο όµως 

δεν δηµιουργήθηκε πριν από το 1962 που άρχισε η 

ισχύς του Β∆, έτσι ώστε να ισχύουν οι κατά παρέκ-

κλιση κανόνες οικοδόµησης. Κατόπιν αυτών επικυ-

ρώθηκε από το ΣτΕ η εφετειακή απόφαση µε άλλο, 

όµως, σκεπτικό.

Απόφαση ΣτΕ  για  οικόπεδα που έχουν συνενωθεί

Το "πάγωµα" των τιµολογίων χαµηλής τάσης 

(για νοικοκυριά, επιχειρήσεις, επαγγελµατί-

ες), που απελευθερώνονται από την ∆ευτέρα 

1η Ιουλίου, ανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύ-

νων σύµβουλος της ∆ΕΗ, Α. Ζερβός µιλώ-

ντας στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης 

των µετόχων.

Παράλληλα, αναµένονται µειώσεις της τάξης 

του 15 % στα βιοµηχανικά τιµολόγια µέσης 

τάσης, καθώς και ελάφρυνση των τιµολογίων 

στην υψηλή τάση (µεγάλες βιοµηχανίες) µετά 

την ψήφιση σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης 

και τις διαπραγµατεύσεις, που έχουν µεσολα-

βήσει µεταξύ της ∆ΕΗ και των επιχειρήσεων.

Η ΜΕΤΚΑ ανακοίνωσε την υπογραφή νέου 

συµβολαίου µε το Υπουργείο Ηλεκτρισµού 

του Ιράκ για το έργο κατασκευής σταθ-

µού συνδυασµένου κύκλου στο Al-Anbar. 

Πρόκειται για το δεύτερο µεγάλο έργο 

που αναλαµβάνει η ΜΕΤΚΑ στο Ιράκ, το 

οποίο θα υλοποιηθεί από την κοινοπραξία 

«Consortium ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (METKA) - ΜΕΤ-

ΚΑ Overseas Ltd (MOL)». Η συνολική αξία 

του συµβολαίου είναι $1.050 εκατ.

Το χρονοδιάγραµµα του έργου είναι 32 

µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της 

ανεκκλήτου πιστώσεως (Letter of Credit). 

Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε 

την SEPCOIII Electric Power Construction 

Corporation (SEPCOIII).

Áíáêïéíþóåéò ÄÅÇ 

ãéá ôá ôéìïëüãéá 

¸ñãï óôï ÉñÜê 

Ολοκληρώθηκε η προεπιλογή 

των υποψηφίων στους τέσσερις 

διαγωνισµούς για την επιλογή 

των ιδιωτικών φορέων σύµπρα-

ξης που θα αναλάβουν τα αντί-

στοιχα έργα Σ∆ΙΤ διαχείρισης 

απορριµµάτων για την Αττική. 

Αναλυτικά:

- Φυλής εκδήλωσαν ενδιαφέρον 

συνολικά επτά (7) υποψήφιοι και 

προεπελέγησαν οι πέντε (5) για 

τη Β’ φάση του διαγωνισµού.

Άνω Λιοσίων από τους συνολικά 

επτά (7) υποψηφίους που υπέβαλαν φακέλους 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προεπελέγησαν και 

συνεχίζουν οι πέντε (5) για τη Β’ φάση του δι-

αγωνισµού.

Οι εταιρείες που προεπελέγησαν για τα δύο έργα 

είναι οι:

1. ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις - ΗΛΕΚΤΩΡ

2.  ARCHIRODON Group NV - INTRAKAT - 

ENVITEC

3. ΜΕΤΚΑ - Χρ. ∆. Κωνσταντινίδης

4. ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - ∆ΕΗ

5. J&P ΑΒΑΞ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

-

τέας εκδήλωσαν ενδιαφέρον συνολικά οκτώ (8) 

υποψήφιοι και προεπελέγησαν οι έξι (6) για τη Β’ 

φάση του διαγωνισµού.

-

µατικού από τους συνολικά οκτώ (8) υποψηφί-

ους που υπέβαλαν φακέλους εκδήλωσης ενδια-

φέροντος προεπελέγησαν και συνεχίζουν οι έξι 

(6) για τη Β’ φάση του διαγωνισµού.

Οι εταιρείες που προεπελέγησαν για τα δύο έργα 

είναι οι:

1. ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις - ΗΛΕΚΤΩΡ

2.  ARCHIRODON Group NV - INTRAKAT - 

ENVITEC

3. ΜΕΤΚΑ - Χρ. ∆. Κωνσταντινίδης

4. NOVAERA ΕΛΛΑΣ

5. ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - ∆ΕΗ

6. J&P ΑΒΑΞ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ήδη 

έχουν απορριφθεί από το ΣτΕ προσφυγές δή-

µων κατά του διαγωνισµού και ο ανταγωνιστικός 

διάλογος θα αρχίσει άµεσα για όσα έργα δεν 

υπάρξουν περαιτέρω προσφυγές µεταξύ των 

διαγωνιζόµενων.

Ïëïêëçñþèçêå ç ðñïåðéëïãÞ ãéá ôá Ýñãá ÓÄÉÔ 

äéá÷åßñéóçò áðïññéììÜôùí ãéá ôçí ÁôôéêÞ.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ∆ύσκολες οι διαπραγµατεύσεις, δεν θα κλείσουν 

µέσα στην εβδοµάδα- Η ΤΡΟΪΚΑ ΒΛΕΠΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ 
ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΗ ∆ΟΣΗ- Σήµερα οι συναντήσεις για θέµατα Εργασίας-

του στόχου εντός των προθεσµιών- ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- Πρώτη συνάντηση του νέου υπουργού µε τους 

ΙΟΒΕ: ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σκληρές διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα για τα 8,1 

δισ.- ΤΡΙΑ ΘΕΡΜΑ ΜΕΤΩΠΑ- Αναζητούνται λύσεις για απολύσεις, 

των συµβολαίων το πρώτο τρίµηνο- ΚΡΑΧ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ, 
ΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η 
ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
Οργή στο Μαξίµου- ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Β. ΠΟΛΥ∆ΩΡΑ 

ΕΚΡΥΘΜΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ- Τελεσίγραφο στρατού στον Μόρσι.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Η τρόικα απαιτεί την υλοποίηση όλων των δεσµεύσεων 

για τα 8,1 δισ. ευρώ- ΣΕ ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΛΙ Η… ∆ΟΣΗ- Το έλλειµµα των 

ταµείων, η κινητικότητα και οι φόροι ακινήτων τα κλειδιά- Τι είπαν 

Πολλαπλών αναγνώσεων οι προβλέψεις των επιχειρήσεων- Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΕΚΟΨΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ 
Με βραδύ ρυθµό υποχωρούν οι νέες παραγγελίες- ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ 
Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
κεφαλαιακής ενίσχυσης από ΕΤΕ- Στο 9,3% το Core Tier 1- ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ALPHA ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΤΤ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΩΣ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ- Μπορούν να 

ΣΤΑ 918,49 ΕΥΡΩ 
ΑΝΗΛΘΕ Η ΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ- Το σύνολο των κύριων και επικουρικών 

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΠΑΠ- 

«Κλειδί» παραµένει η σύµβαση για τον τεχνολογικό πάροχο ΡΑΓ∆ΑΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΖΩΝΗ- Στη Ζώνη του 

Ευρώ 19,2 εκατ. άτοµα δεν έχουν εργασία  ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΜΙΣΘΩΝ, ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΟΙΚΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Για 

ΟΙ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΝ ΤΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ Ε.Ε. ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 
ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΘΟΥΝ ΟΙ ΤΟΚΟΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ- Οι καταθέτες µπορούν να τους επιµερίσουν σε 

συνδικαιούχους.

ΤΑ ΝΕΑ:  ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ Α∆ΕΛΦΟ- Σε κατάσταση 

e-πολιορκίας η πρεσβεία µας στην Ουάσιγκτον- Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

ζητεί εξηγήσεις για τις παρακολουθήσεις- Πούτιν για Σνόουντεν: «Να 

στρατού στον Μόρσι: ΕΧΕΙΣ 48 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΣ.
ΕΘΝΟΣ: Σε πέντε δόσεις φέτος το «χαράτσι» της ∆ΕΗ- ΚΛΕΙ∆ΩΝΕΙ 
Ο ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Ενιαία φορολογία από το 2014 µε 33 

 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΑ 5.000 ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΠΥΥ: ΠΛΑΦΟΝ ΓΙΑ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ- ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΚΡΟ∆ΕΞΙΟ ΤΟ 
ΦΑΛΤΣΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Εποχικοί υπάλληλοι σε ∆ΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΒΖ, 

ΕΥ∆ΑΠ- 4 ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ 1.282 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΕΚΟ 
ΤΡΙΠΛΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΕ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟ, ΦΟΡΟΥΣ, ΕΟΠΥΥ- 
Τρίµηνη παράταση για τη διαθεσιµότητα 12.500 υπαλλήλων ζήτησε ο 

στον πρόεδρο Μόρσι- ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ 
ΑΙΓΥΠΤΟ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Από την πρώτη µέρα η 

τρόικα διαπραγµατεύεται και άλλα µέτρα- ∆ΩΣΤΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΝΕΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
∆ηµοκρατία- ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟ∆ΕΞΙΑΣ Η Ν.∆.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Φάµπρικα διευκρινίσεων και οδηγιών από το 

υπουργείο Οικονοµικών- ΤΡΑΓΕΛΑΦΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ- Οι τόκοι 

δεν αναγράφονται ηλεκτρονικά, αλλά ο έφορος θα τους… κατανέµει 

 ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΑΥΓΗ ΛΑΟΥ: «ΜΟΡΣΙ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ» ! ∆ήλωση- 

βόµβα- Ο ΒΥΡΩΝ ΧΡΥΣΑΥΓΙΖΕΙ.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Και νέα σύγχυση από τη χθεσινή εγκύκλιο του 

υπουργείου Οικονοµικών- ΓΡΙΦΟΣ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ- Ποιοι 

θεωρούνται πραγµατικοί δικαιούχοι των λογαριασµών καταθέσεων-  

 ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ 
Η ΤΡΟΪΚΑ! (ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ)- Γκρίνιες 

για Χατζηδάκη, τι ζήτησαν για τους φόρους στα ακίνητα- Ο Κυριάκος 

επιµένει για τρίµηνη παράταση (για τους 12.500).

ΕΣΤΙΑ: Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ Ν∆- ΠΑΣΟΚ- Επιτάσσει νέους κανόνες 

συµπεριφοράς.

Η ΑΥΓΗ: Κυβέρνηση Σαµαρά- Βενιζέλου: Ο,ΤΙ ΠΕΙΤΕ, κ. ΤΟΜΣΕΝ…- 

Στο τραπέζι των συζητήσεων κυβέρνησης- τρόικας η διατήρηση του 

χαρατσιού στον λογαριασµό της ∆ΕΗ, η απελευθέρωση των απολύσεων 

σε ∆ΕΚΟ- τράπεζες- ιδιωτικό τοµέα, νέες περικοπές στην υγεία και 

άνοιγµα «παραθύρου» για µείωση κατώτατου µισθού.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- ΤΡΟΪΚΑ.
Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Σύγκρουση Ν∆, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ για τον Ανδρέα 

και τον… Σακκά- ΤΡΙΠΛΟΣ ΚΑΒΓΑΣ ΠΕΡΙ ΟΝΟΥ ΣΚΙΑΣ- Την ίδια ώρα η 

Τρόικα ζητεί λίστα µε απολύσεις και απειλεί µε νέα µέτρα και δόση (8,1 

δισ.) σε δόσεις- Και µέσα σε όλα τριγµοί από «χρησµό» Πολύδωρα ! 

Εφιαλτικά στοιχεία από την Eurostat- ΡΕΚΟΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 59,2% ΣΤΟΥΣ 
ΝΕΟΥΣ.
Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Τι συζήτησε η τρόικα µε υπουργούς της κυβέρνησης- 

∆ΟΣΗ ΜΕ… ∆ΟΣΕΙΣ 
Μαυραγάνη- ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ, ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Το µυστήριο του σατανικού αριθµού αποκαλύπτεται 

µέσω των λεξάριθµων- ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ= 666.
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 02/07/2013

Υποχρεωτική θα είναι η αναγραφή όλων των 

εισοδηµάτων του φορολογουµένου στο έντυπο της 

δήλωσης, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησης 

τους καθώς και των απαλλασσοµένων από το φόρο 

εισοδηµάτων, ενώ για τα αυτοτελώς ή µε ειδικό 

τρόπο φορολογούµενα εισοδήµατα αναγράφεται και ο 

παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος, 

επισηµαίνει σε απόφαση του το υπ. Οικονοµικών. 

Παράλληλα, στη διακριτική ευχέρεια των προϊσταµένων 

των ∆ΟΥ είναι να καθορίσουν πως κατανέµονται οι 

τόκοι των καταθέσεων µεταξύ συνδικαιούχων, ενώ σε 

κάθε περίπτωση µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία στις 

περιπτώσεις κοινών λογαριασµών σε χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα (κάθε µορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) 

υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων 

καταθέσεων που αναλογούν στους πραγµατικούς 

δικαιούχους, οι οποίοι καθορίζονται µε βάση τις 

πραγµατικές περιστάσεις.

Η ανωτέρω, πάντως, δυνατότητα στους εφόρους 

δόθηκε από τον υφυπουργό Οικονοµικών, Γιώργο 

Μαυραγάνη, µε απόφαση του (ΠΟΛ. 1155/26.6.2013), µε 

την οποία καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, 

οικονοµικού έτους 2013, των λοιπών εντύπων και των 

δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται µε αυτή, 

καθώς και θέµατα επιστροφής φόρου που προκύπτει 

από την εκκαθάριση αυτής.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι από φέτος είναι 

υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδηµάτων του 

φορολογουµένου στο έντυπο της δήλωσης, ανεξάρτητα 

από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των 

απαλλασσόµενων από το φόρο εισοδηµάτων, ενώ 

για τα αυτοτελώς ή µε ειδικό τρόπο φορολογούµενα 

εισοδήµατα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή 

αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.

Επισηµαίνεται ότι οι φορολογικές δηλώσεις 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω του ∆ιαδικτύου, ενώ 

κατά τη συµπλήρωσή τους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή αφού:

προστατευόµενα µέλη η αναγραφή του Αριθµού 

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) είναι 

υποχρεωτική, ενώ είναι προαιρετική η αναγραφή του 

Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

18 ετών, η αναγραφή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ είναι 

υποχρεωτική. Ειδικά για τον ΑΜΚΑ η αναγραφή του δεν 

είναι υποχρεωτική για προστατευόµενα τέκνα κατοίκων 

εξωτερικού.

αναγραφή της ηµεροµηνίας γέννησης υπόχρεου 

και συζύγου στις περιπτώσεις που δεν εµφανίζεται 

προσυµπληρωµένη από το σύστηµα.

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά την υποβολή της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων 

ηλεκτρονικά µέσω ∆ιαδικτύου, πρέπει πρώτα να 

καταχωρούνται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται 

και κατόπιν η δήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος 

Φυσικών Προσώπων (ΕΙ). Η σειρά µάλιστα καταχώρησης 

των συνυποβαλλόµενων Εντύπων Ε2 και Ε3 θα 

επιλέγεται από το φορολογούµενο.

Ειδικότερα, κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου 

Ε2: α) Για τη συµπλήρωση της στήλης 4 αυτού θα πρέπει 

να γίνεται η επιλογή της κατηγορίας του δηλούµενου 

ακινήτου (οικία, κατάστηµα, γραφείο, εµπορικό 

κέντρο, χώρος στάθµευσης, αποθήκη, σχολείο, 

οικοτροφείο, φροντιστήριο, ξενοδοχείο, νοσοκοµείο 

ή κλινική, γήπεδο, αθλητικές εγκαταστάσεις, αίθουσα 

κινηµατογράφου ή θεάτρου, χώρος τοποθέτησης 

επιγραφών, βιοµηχανοστάσιο, γαία/αγρός, άλλο 

είδος). Ειδικά και µόνο για το οικονοµικό έτος 2013 

η κατηγοριοποίηση θα γίνεται κατ' αντιστοιχία µε τις 

κατηγορίες ακινήτων του περιουσιολογίου.

β) Στη στήλη 18 του εντύπου αναγράφεται υποχρεωτικά 

ο αριθµός παροχής ρεύµατος όλων των ακινήτων.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης 

Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων (ΕΙ): 

α. Όταν συµπληρώνονται οι κωδικοί 019-020, απαιτείται 

η αναγραφή των ΑΦΜ εργοδοτών και σε περίπτωση που 

υπάρχουν περισσότεροι από τρεις εργοδότες, πρέπει 

να επιλεγεί ο εργοδότης µε το 75% των ακαθαρίστων 

εσόδων.

β. Όταν συµπληρώνονται εισοδήµατα από µισθωτές 

υπηρεσίες (Πίνακας 4Α), πρέπει να καταχωρούνται οι 

ΑΦΜ εργοδοτών ασφαλιστικών φορέων µε τα αντίστοιχα 

ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.

 γ. Επίσης, όταν συµπληρώνεται ο κωδικός 507 

απαιτείται η αναγραφή του ΑΦΜ φορέα/εργοδότη µε το 

αντίστοιχο ποσό.

δ. Επιπλέον για τους κωδικούς 657 - 658,659- 660 και 

781 - 782, εµφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται 

τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήµατα ανάλογα µε την 

προέλευσή τους.

Από την άλλη πλευρά, οι φορολογούµενοι θα πρέπει να 

γνωρίζουν ότι: 

εισοδήµατος φυσικών προσώπων υποβάλλεται 

χειρόγραφα µέσω ∆ΟΥ, συνυποβάλλονται, κατά 

περίπτωση, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, από τα οποία 

αποδεικνύεται η συνδροµή των προϋποθέσεων για 

τη φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση που 

επικαλείται ο υπόχρεος (ΠΟΛ.1121/15.5.2012).

µελλοντικό έλεγχο, ενώ στην περίπτωση υποβολής τους 

µε φυσικό τρόπο συνυποβάλλονται µε αυτές.
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ήδη συνυποβληθεί µε δηλώσεις προηγούµενων ετών 

στην ίδια ∆ΟΥ και δεν έχει επέλθει κάποια µεταβολή στα 

στοιχεία που αναγράφονται σε αυτά, δεν απαιτείται να 

συνυποβληθούν και πάλι.

Αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται στη δήλωση 

ποιού οικονοµικού έτους έχει συνυποβληθεί το κάθε 

συγκεκριµένο δικαιολογητικό, ότι δεν έχει επέλθει 

µεταβολή στα στοιχεία.

Τέλος υπενθυµίζεται ότι από άτοκο µεταβατικό 

λογαριασµό µε βάση τον ΑΦΜ γίνεται η επιστροφή του 

φόρου, για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος.

ΣΕ ΝΕΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΨΗΛΟ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-18 | 02/07/2013

Νέο ρεκόρ κατέγραψε η ανεργία στην Ευρωζώνη 

τον Μάιο, οπότε και ανήλθε στο 12,1% από 12% τον 

Απρίλιο, σύµφωνα µε τα εποχικά διορθωµένα στοιχεία 

που δηµοσιοποίησε χθες η Ευρωπαϊκή Στατιστική 

Υπηρεσία. Χάσµα χωρίζει την «περιφέρεια», όπου η 

ανεργία εξακολουθεί ν' αυξάνεται µε γοργό ρυθµό, 

από χώρες όπως η Γερµανία και η Αυστρία όπου η 

ανεργία εξακολουθεί να κυµαίνεται σε ιστορικά χαµηλά 

επίπεδα. Ωστόσο, αργά αλλά σταθερά η ανεργία πλήττει 

άλλες χώρες του «πυρήνα», όπως την Ολλανδία και τη 

Φινλανδία.

Μπορεί τα στοιχεία από τη µεταποίηση να δείχνουν προς 

επιστροφή της Ευρωζώνης σε αναιµική ανάκαµψη το 

γ' τρίµηνο του έτους, ωστόσο στο µέτωπο της ανεργίας 

η κατάσταση επιδεινώνεται σταθερά. Σε σχέση µε τον 

Μάιο του περασµένου έτους οι άνεργοι στην Ευρωζώνη 

αυξήθηκαν από τα 17,8 εκατ. ανθρώπους σε 19,2 εκατ. 

τον Μάιο του 2013. Συνολικά στην Ε.Ε.«27» τον Μάιο το 

2013 η ανεργία παρέµεινε σταθερή στο 10,9%. Μεταξύ 

των κρατών-µελών τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας 

καταγράφονται σε Ισπανία (26,9%) και Ελλάδα (26,8% τον 

Μάρτιο του 2013), ενώ ακολουθούν δύο «µνηµονιακές» 

χώρες, η Πορτογαλία (17,6%) και η Κύπρος (16,3%). Στην 

Ιταλία η ανεργία αυξήθηκε στο 12,2% τον Μάιο, από 

12% τον Απρίλιο, ενώ στη Γαλλία το ποσοστό ανεργίας 

παρέµεινε αµετάβλητο στο 10,4%.

Σε σχέση µε τον Μάιο του 2012 η ανεργία αυξήθηκε 

σε 17 κράτη-µέλη της Ε .Ε. και µειώθηκε σε 10. Η 

υψηλότερη ετήσια αύξηση καταγράφεται στην Κύπρο 

(από 11,4% σε 16,3%), στην Ελλάδα (από 22,2% σε 

26,8% µεταξύ Μαρτίου 2012 και Μαρτίου 2013) και στη 

Σλοβενία (από 8,6% σε 11,2%).

Αντιθέτως, τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας 

καταγράφονται στην Αυστρία (4,7%), στη Γερµανία (5,3%) 

και στο Λουξεµβούργο (5,7%). Η σηµαντικότερη µείωση 

της ανεργίας καταγράφηκε στην Λετονία (από 15,5% σε 

12,4% το διάστηµα µεταξύ α' τριµήνου 2012 και 2013), 

την Εσθονία (από 10% σε 8,3% µεταξύ Απριλίου 2012 και 

Απριλίου 2013) και στη Λιθουανία (από 13,3% σε 11,7%).

Ακόµη πιο άσχηµη είναι η κατάσταση όσον αφορά 

την ανεργία των νέων ηλικίας µέχρι 25 ετών, όπου το 

ποσοστό ανεργίας διαµορφώθηκε τον Μάιο στο 23,8% 

για την Ευρωζώνη και στο 23% στο σύνολο της Ένωσης. 

Οι άνεργοι νέοι ανήλθαν τον Μάιο στην Ευρωζώνη 

σε 3 εκατ. 531 χιλιάδες ανθρώπους. Τα υψηλότερα 

ποσοστά ανεργίας καταγράφτηκαν στην Ελλάδα (59,2% 

τον Μάρτιο), στην Ισπανία (56,5%) και στην Πορτογαλία 

(42,1%), ενώ τα χαµηλότερα σε Γερµανία (7,6%), Αυστρία 

(10,6%) και Ολλανδία (10,6%). Την περασµένη εβδοµάδα 

οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµφώνησαν να 

διαθέσουν έξι δισ. ευρώ για την καταπολέµηση της 

ανεργίας των νέων τα επόµενα δύο χρόνια, ωστόσο η 

πλειοψηφία των οικονοµικών αναλυτών θεωρεί ότι το 

ποσό είναι πολύ µικρό προκειµένου να αντιµετωπιστεί 

επαρκώς το πρόβληµα. «Το θέµα εξακολουθεί να είναι 

η τεράστια διαφορά µεταξύ των ποσοστών ανεργίας σε 

διάφορες χώρες», λέει στο Ρόιτερ ο Τζόναθαν Λόινς, 

επικεφαλής οικονοµολόγος για την Ευρώπη στην 

Capital Economics. «Όλα δείχνουν ότι η οικονοµία της 

Ευρωζώνης χρειάζεται επιπλέον υποστήριξη, ωστόσο 

είναι απίθανο να της δοθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα αυτή την εβδοµάδα».

ΟΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ∆ΕΗ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 48 | 02/07/2013

Απίστευτες ουρές σχηµατίζονται στα καταστήµατα της 

∆ΕΗ από χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καθυστέρησαν να 

πληρώσουν παλιότερες οφειλές τους για το έκτακτο 

ειδικό τέλος ακινήτων.

Η ∆ΕΗ δύο φορές τον περασµένο µήνα είχε 

ανακοινώσει ότι όσοι χρωστούν ποσά για το «χαράτσι» 

θα έπρεπε να προχωρήσουν στην έγκαιρη τακτοποίησή 

τους µέχρι τις 21 Ιουνίου, καθώς από την ηµεροµηνία 

αυτή και µετά οι υπόχρεοι θα πρέπει να απευθύνονται 

στις εφορίες.

∆ηλαδή, από τις 21 του µηνός και µετά οι ∆ΟΥ 

αρχίζουν να στέλνουν στους οφειλέτες ειδοποιητήρια 

προειδοποιώντας µε µέτρα κατάσχεσης.

Πολλοί καταναλωτές, ωστόσο, λόγω οικονοµικής 

αδυναµίας δεν µπόρεσαν να είναι συνεπείς ούτε 

σε αυτήν την προθεσµία, ενώ αγνοούσαν και το 

χρονοδιάγραµµα της ∆ΕΗ και του υπουργείου 

Οικονοµικών. Το αποτέλεσµα είναι να σπεύδουν τώρα 

για την τακτοποίηση των οφειλών τους, αν και η ∆ΕΗ 

δεν εισπράττει πλέον ληξιπρόθεσµα το τέλος και 

ξεχωρίζει τα ποσά που είναι να καταβληθούν για την 

αξία κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος από εκείνα 

που αντιστοιχούν στο χαράτσι.

Ας σηµειωθεί ότι τις προσεχείς µέρες θα αρχίζουν να 

αποστέλλονται οι λογαριασµοί ηλεκτρικού ρεύµατος µε 

το ειδικό τέλος ακινήτων για το 2013.


