
O υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιά-

της, και ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μάκης Παπαγεωργίου, θα παραστούν σήµερα, 

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 και ώρα 19:00 στην παρουσίαση της ∆ΕΠΑ για το µέλλον 

του φυσικού αερίου στην κίνηση οχηµάτων στην ελληνική αγορά, που θα πραγ-

µατοποιηθεί στην "Τεχνόπολις" ∆ήµου Αθηναίων (κτίριο: ∆εξαµενές Καθαρισµού, 

Πειραιώς 100, Γκάζι).
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Το 30% του σιδηροδρομικού άξονα 

Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη (ΠΑΘΕ), 

που αντιστοιχεί σε περίπου 220 χιλιό-

μετρα, απομένει ακόμη να υλοποιηθεί 

προκειμένου να ολοκληρωθεί ο βασι-

κός σιδηροδρομικός άξονας της χώρας 

που μετά από τέσσερα κοινοτικά πλαίσια 

στήριξης έχει γίνει σε ποσοστό περίπου 

70% που αντιστοιχεί σε 490 χιλιόμετρα. 

Σύμφωνα με διοίκηση της  ΕΡΓΟΣΕ , που 

παραχώρησε χθες συνέντευξη Τύπου 

στους δημοσιογράφους ακόμη και στα 

489 χιλιόμετρα που έχουν γίνει υπάρ-

χουν εντοπισμένα τμήματα στα οποία 

εκτελούνται εργασίες ανάταξης καθώς 

οι υποδομές έχουν υποστεί σημαντικές 

δολιοφθορές, βανδαλισμούς και βλά-

βες. Ακόμη τα 180 χλμ. ή ποσοστό 25% 

του σιδηροδρομικού δικτύου βρίσκονται 

σε προχωρημένη φάση κατασκευής. 

Σημειώνεται ότι τα τμήματα αυτά είναι 

τα πλέον δυσχερή τμήματα του άξονα, 

καθώς διέρχονται από εδάφη με έντονο 

γεωγραφικό ανάγλυφο, που απαιτούν 

την κατασκευή μεγάλου μήκους σηράγ-

γων και σιδηροδρομικών γεφυρών. Στο 

κομμάτι αυτό περιλαμβάνεται το τμήμα 

Τιθορέα – Δομοκός, το οποίο βρίσκεται 

υπό κατασκευή. Η  ΕΡΓΟΣΕ ανακοίνω-

σε επίσης ότι μέχρι τις αρχές του 2014 

πρόκειται να συμβασιοποιηθούν έργα 

ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ενώ στο επόμενο 

δεκαήμερο ολοκληρώνονται τα έργα 

της επέκτασης της γραμμής Θριάσιο – 

Ικόνιο, η οποία εισέρχεται πλέον μέσα 

στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ όπου θα 

μπορούν να εκφορτώνονται αυτοκίνητα. 

Τα πρώτα δρομολόγια αναμένεται ότι θα 

γίνουν τον Σεπτέμβριο ενώ οι εταιρείες 

εκτιμάται ότι θα κερδίσουν περίπου 10 

ημέρες, στις διαδρομές των φορτίων 

τους προς την Ευρώπη.

Με την ολοκλή-

ρωση των έργων 

σε όλο το µήκος 

του δικτύου η 

απόσταση Αθήνα- 

Θεσσαλονίκη θα 

καλύπτεται σε 3,5 

ώρες ενώ λιγότερο 

από 2 ώρες θα 

απαιτούνται για 

την διαδροµή στο 

τµήµα Αθήνα – 

Πάτρα.

Η ΕΡΓΟΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΘΕ

Αποµένουν άλλα  
220 δύσκολα χιλιόµετρα

¹ ìáò ðåñéãåëÜæïõí Þ åßíáé åíôåëþò áíßêáíïé 

íá áíôéëçöèïýí ôçí ïõóßá ôùí ðñïâëçìÜôùí 

ïé åêðñüóùðïé ôçò «ôñüéêá». ÄéáöïñåôéêÜ 

äåí ìðïñåß íá åîçãçèåß ôï ãåãïíüò üôé 

åðß çìÝñåò, êáôÜ ôéò åðßóçìåò äéáññïÝò, 

åîáíôëÞèçêáí óå óõæçôÞóåéò ìå ôïõò 

åêðñïóþðïõò ôçò êõâÝñíçóçò äéá ôï åÜí ôï 

«÷áñÜôóé» ôùí áêéíÞôùí èá öôÜóåé óôá ÷Ýñéá 

ôùí öïñïëïãïõìÝíùí ìå ôïí ëïãáñéáóìü ôçò 

ÄÅÇ Þ áõôüíïìá äéá ôïõ ôá÷õäñïìåßïõ Þ ìÝóù 

ôçò åöïñßáò. Ôï ãåãïíüò üôé ç óõíôñéðôéêÞ 

ðëåéïøçößá ôùí ÅëëÞíùí, ìå üðïéá «ïäü» êé áí 

ôï ðáñáëÜâåé, áäõíáôåß íá ôï ðëçñþóåé, Þôáí 


Ôï åëëçíéêü ðñüâëçìá, üìùò, åßíáé Ýñãï 

ôïõò, åßíáé óõíþíõìï ôçò …óõëëïãéêÞò 

áíÝ÷åéáò, áêüìç êáé ãéá ôç äéáóöÜëéóç ôùí 

êáèçìåñéíþí âéïôéêþí áíáãêþí êáé ôçò 

éáôñïöáñìáêåõôéêÞò ðåñßèáëøçò. ÐçãÞ ôïõ 

ïé áëëåðÜëëçëåò «ìíçìïíéáêÞò» áöåôçñßáò 

äñáóôéêÝò ðåñéêïðÝò ôùí åí ãÝíåé áìïéâþí. 

¼óï äåí ôï áíôéëáìâÜíïíôáé, Þ áñíïýíôáé íá 

ôï áíôéìåôùðßóïõí, èá óõíå÷ßóïõí íá ïäçãïýí 

ôç ÷þñá óôïí öáýëï (êáé ôñáãéêü) êýêëï ôçò 

ìüíéìçò ýöåóçò, äçëáäÞ, óôçí êáôáóôñïöÞ.

¸ôóé ç ÅËÓÁÔ, èá äéáôçñåß ôï ìïíáäéêü …

ðñïíüìéï äéåèíþò, íá åêäßäåé äéáñêþò 

êáé íÝïõò äåßêôåò ðïõ åðéâåâáéþíïõí ôïí 

êáôÞöïñï ðïõ Ý÷åé ðÜñåé ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá 

åî áéôßáò ôùí áðáéôÞóåùí ôçò «ôñüéêá» êáé 

ôçò åíäïôéêüôçôáò ôçò êõâÝñíçóçò. Ôï íÝï 

«äåëôßï», ìå ôï íÝï äåßêôç, ðïõ ìüëéò ÷ôåò 

ðñùôïêõêëïöüñçóå, êáôáãñÜöåé ãéá ôï á´ 

ôñßìçíï ôïõ 2013 åðéðëÝïí ìåßùóç êáôÜ 

10,1% óôïõò ìéóèïýò ôùí åñãáæïìÝíùí (ðëçí 

ðñùôïãåíïýò êáé äçìüóéïõ ôïìÝá êáé ôïõò 

ôïìåßò õãåßáò êáé åêðáßäåõóçò) Ýíáíôé ôïõ 

áíôßóôé÷ïõ ðåñóéíïý äéáóôÞìáôïò.

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

ΑΘΗΝΑ
Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας διοργανώ-

νει σήµερα στις 7 µ.µ. , στην Αίθουσα Εκδηλώ-

σεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος), ειδική 

εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Το 

πέρασµα», του Τάκη Γεωργακόπουλου, πρ. προ-

έδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων 

(ΣΑ∆ΑΣ). Για το συγγραφικό έργο θα µιλήσουν 

οι: Χρήστος Σπίρτζης, πρόεδρος ΤΕΕ, Αθανάσιος 

Κουρµατζής, οικονοµολόγος- στατιστικός-συγ-

γραφέας και Αλέξανδρος Πανταζής, πολεοδό-

µος- χωροτάκτης. 

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics και ο Σύνδε-

σµος Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών συνδιοργα-

νώνουν σήµερα στις 16:30, στο ξενοδοχείο Royal 

Olympic Athens (Αθ. ∆ιάκου 28-34, Αθήνα), 

εσπερίδα µε θέµα: «Ο πρωταγωνιστικός ρόλος 

των logistics στη σύναψη στρατηγικών συµµαχι-

ών στην οικονοµία και στην επιχειρηµατικότητα».

5-7
Ιουλίου

2013

«Οι ∆ρόµοι του Καπνού: 

Μεταφορά τεχνολογίας από τη Βιέννη  στην 

Καβάλα στις αρχές του 20ου αιώνα»

ΚΑΒΑΛΑ

«Η πρόκληση της "έξυπνης 

εξειδίκευσης": Ευκαιρία ή απειλή για την Ελλάδα 

της Περιφέρειας της Ευρώπης;»

ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο,  ∆ήµος Καβάλας 

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και  
Επιµόρφωσης Μελών ΤΕΕ

17
Ιουλίου

2013

για τα υδροπλάνα

ΣΥΡΟΣ

Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου

30
Ιουλίου

2013

Το 2015, οι “Ευρωπαϊκές Ηµέρες Θάλασσας” 

θα φιλοξενηθούν στην Ελλάδα, στην πόλη 

του Πειραιά, αναδεικνύοντας δυόµισι χιλιά-

δες χρόνια ναυτικής ιστορίας στην καρδιά 

της Ανατολικής Μεσογείου. 

Κάθε χρόνο από το 2008, οι “Ευρωπαϊκές 

Ηµέρες Θάλασσας” είναι η γιορτή της ναυτι-

λιακής κοινότητας, της πολιτιστικής κληρο-

νοµιάς και της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Στα 

µέσα Μαίου ένα ετήσιο συνέδριο φέρνει σε 

επαφή τους πολίτες, τους δηµόσιους οργα-

νισµούς, τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών. 

Το 2013 οι “Ευρωπαϊκές Ηµέρες Θάλασσας” 

πραγµατοποιήθηκαν πριν από ένα µήνα στη 

Βαλέτα (Μάλτα) και είχαν µεγάλη επιτυχία, 

µε περισσότερους από 850 συµµετέχοντες 

και ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που αναλύ-

θηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του 

συνεδρίου. 

Η Ελλάδα θα παραλάβει τη σκυτάλη από 

τη Γερµανία, καθώς το 2014 η Ευρωπαϊκή 

Ηµέρα Ναυτιλίας θα φιλοξενηθεί στη Βρέµη 

(Γερµανία) και θα είναι αφιερωµένη στην 

καινοτοµία και τις τεχνολογίες.

 Το 2016 η Ευρωπαϊκή Ηµέρα Ναυτιλίας 

θα ταξιδέψει στη Μάγχη (Πούλ, Μεγάλης 

Βρετανίας), το 2017 στη Βαλτική (Τούρκου, 

Φινλανδίας), το 2018 στη Μαύρη θάλασσα 

(Μπουργκάς. Βουλγαρίας) και το 2019 στον 

Ατλαντικό (Λισαβόνα, Πορτογαλίας).

Στον Πειραιά οι “Ευρωπαϊκές Ηµέρες  
Θάλασσας” το 2015

Ολοκληρώνονται σήµερα οι εργασίες του επενδυτικού φόρουµ µε τίτλο «Η ανάπτυξη 

που θέλουµε», που πραγµατοποιείται  στο ξενοδοχείο Caravel, στο πλαίσιο της πρω-

τοβουλίας «Επανεκκινώντας την ανάπτυξη» µε τη συνεργασία της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ενέργειας της ΕΕ, του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, του  ΙNVEST IN GREECE, 

κ. ά. φορέων.

 Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας, στο πλαίσιο της υποστήριξης των 

φοιτητών και αποφοίτων που ανήκουν στην 

οµάδα των ΑΜΕΑ, διοργανώνει -στις 5 Ιουλίου 

2013- ηµερίδα µε τίτλο: «Μπορώ κι εγώ το ίδιο 

καλά», σχετικά µε τις επαγγελµατικές ικανότη-

τες των ΑΜΕΑ.  Στόχος της εκδήλωσης –που θα 

διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστη-

µίου Μακεδονίας-  η οποία αποτελεί παράλληλη 

εκδήλωση της διηµερίδας «Ηµέρες Σχεδιασµού 

Σταδιοδροµίας» είναι η ενηµέρωση του επιχει-

ρηµατικού κόσµου αναφορικά µε τα χαρακτηρι-

στικά και τις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία, 

καθώς και η ευαισθητοποίησή τους για θέµατα 

που σχετίζονται µε την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας. Πληροφορίες: τηλ.: 2310 - 891221.

Επαγγελµατικές  
ικανότητες των ΑΜΕΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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Πεντακόσια τριάντα τρία τροχαία ατυχή-

µατα µε 663 παθόντες έγιναν κατά τον Ιού-

νιο στην περιοχή της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας 

Αττικής. Από αυτά, 16 ήταν θανατηφόρα µε 

21 νεκρούς, ενώ 31 χαρακτηρίζονται σοβα-

ρά µε 35 σοβαρά τραυµατίες και 486 ελα-

φρά µε 607 ελαφρά τραυµατίες. Τα κυρι-

ότερα αίτια των ατυχηµάτων αυτών ήταν 

η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας 

από πεζούς, η οδήγηση χωρίς σύνεση και 

προσοχή, η παραβίαση προτεραιότητας, η 

παραβίαση ερυθρού σηµατοδότη, ενώ η 

µη χρήση προστατευτικού κράνους από 

τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων 

επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σο-

βαρότητα του τραυµατισµού τους. Το ίδιο 

χρονικό διάστηµα, βεβαιώθηκαν 41.962 πα-

ραβάσεις από τις οποίες 703 ήταν σε βαθ-

µό πληµµελήµατος.

Σε δηµόσια διαβούλευση τίθεται µέχρι τις 8 Ιουλίου, 

ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος. Στόχος εί-

ναι να κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή έως τις 15 

Ιουλίου. Ο Κώδικας, που αποτελείται από 55 άρθρα, 

περιλαµβάνει γενικές διατάξεις για τη φορολόγηση 

φυσικών και νοµικών προσώπων οι οποίες αποσκο-

πούν να αποτελέσουν ένα µόνιµο οδικό χάρτη για τους 

φορολογούµενους, ώστε να µην προκύπτουν θέµατα 

ερµηνειών που θα πρέπει να αποσαφηνίζονται από τις 

φορολογικές αρχές. Ο Κώδικας, που αποτελείται από 

55 άρθρα, περιλαµβάνει γενικές διατάξεις για τη φο-

ρολόγηση φυσικών και νοµικών προσώπων οι οποίες 

αποσκοπούν να αποτελέσουν ένα µόνιµο οδικό χάρτη 

για τους φορολογούµενους, ώστε να µην προκύπτουν 

θέµατα ερµηνειών που θα πρέπει να αποσαφηνίζονται 

από τις φορολογικές αρχές. Ο Κώδικας ρυθµίζει µια 

σειρά από ζητήµατα, όπως ο χρόνος υποβολής των φο-

ρολογικών δηλώσεων, ζητήµατα σχετικά τη φορολογική 

κατοικία, αλλά και θέµατα σχετικά µε τις δαπάνες που 

µειώνουν το φόρο.

Ôñï÷áßá áôõ÷Þìáôá 

óôçí ÁôôéêÞ

Σε δηµόσια διαβούλευση ο νέος Κώδικας 
Φορολογίας Εισοδήµατος

Αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές  
και στη σήµανση δοµικών προϊόντων

Ο ΣΑΤΕ ενηµερώνει τους εργολήπτες της Κρήτης 

Σεισµός στην Μακεδονία 

«Η διαπιστωµένη άγνοια τόσο των νέων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών 

Τεχνικών Προδιαγραφών, όσο και των Κοινοτικών κανονισµών περί 

σηµάνσεων δοµικών προϊόντων, συνιστά µια πρόσθετη τροχοπέδη στην 

µελέτη, ανάθεση και κατασκευή των δηµόσιων έργων, αλλά και στο έργο 

των κατασκευαστικών εταιρειών» τονίζεται σε ανακοίνωση του ΣΑΤΕ και 

ότι «το πρόβληµα αυτό ανέλαβε να αντιµετωπίσει ο ΣΑΤΕ, οργανώνοντας 

ανά την Ελλάδα έναν «κύκλο» ενηµερωτικών εκδηλώσεων». Πιο ανα-

λυτικά στην ανακοίνωση του ΣΑΤΕ αναφέρεται ότι: «Ο «κύκλος» αυτός 

ολοκληρώνεται, στην παρούσα φάση, µε την εκδήλωση που οργανώνε-

ται την Παρασκευή, 5 Ιουλίου, στα Χανιά (στα Γραφεία του ΤΕΕ ∆υτικής 

Κρήτης, Νεάρχου και Γιαµπουδάκη, µε ώρα έναρξης στις 9:30 π.µ.). 

Κατά την εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα ζητήµατα των Ελληνικών και 

Ευρωπαϊκών Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς και του νέου Ευρωπαϊκού 

Κανονισµού Σήµανσης ∆οµικών Προϊόντων, µε έµφαση στα προβλήµατα 

ενσωµάτωσης και τις ασυµβατότητες µε τις έως τώρα ∆ηµόσιες Συµ-

βάσεις.

Τα ζητήµατα αυτά θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν εκτενώς, σε µια 

προσπάθεια να αποτραπούν στο αµέσως επόµενο διάστηµα εµπλοκές, 

τόσο στον τοµέα των κατασκευών, όσο και στον τοµέα παραγωγής δο-

µικών προϊόντων. Η συµµετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, ενώ 

στους συµµετέχοντες θα δοθεί CD µε το υλικό (βασικά κείµενα και ει-

σηγήσεις) που θα παρουσιαστούν και αποτελούν «εργαλείο» δουλειάς 

για τους εργολήπτες, αλλά και τις υπηρεσίες. Την εκδήλωση-συζήτηση 

θα συντονίσουν ο πρόεδρος του ΤΕΕ ∆υτικής Κρήτης Ι. Στρογγυλός και 

ο συντονιστής του Περιφερειακού Τµήµατος ΣΑΤΕ Κρήτης, ενώ χαιρετι-

σµό θα απευθύνει ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γιώργος Βλάχος».

Ο Εγκέλαδος επισκέφθηκε την Μακεδονία το 

µεσηµέρι της Τρίτης, µε µία δόνηση που έγι-

νε αισθητή στην Βέροια και τις γύρω περιο-

χές. Η δόνηση καταγράφηκε στις 13.45 από 

τους σεισµογράφους και τα διεθνή συστήµα-

τα παρακολούθησης της σεισµικής δραστη-

ριότητας. Σύµφωνα µε το Εργαστήριο Γεω-

φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης, ο σεισµός ήταν της τάξης των 

4,7 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ και το επί-

κεντρό του εντοπίζεται στην περιοχή της λί-

µνης Πολυφύτου στην Κοζάνη. Σύµφωνα µε 

τον σεισµολόγο του ΑΠΘ Μανώλη Σκορδίλη 

επρόκειτο για επιφανειακό σεισµό. Σύµφω-

να µε το Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό Σεισµο-

λογικό Ινστιτούτο  η ισχύς του σεισµού είναι 

4,8 Ρίχτερ και στο εστιακό του βάθος µικρό, 

της τάξης των 10 χλµ.
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ΤΡΕΙΣ ΑΡΧΕΣ
Κατά τον Gianfranco Zaccai, διευθύνοντα 

σύµβουλο της διεθνούς συµβουλευτικής 

εταιρείας βιοµηχανικού σχεδιασµού 

και καινοτοµίας Continuum, η οποία 

βρίσκεται πίσω από µερικά από τα 

πλέον γνωστά προϊόντα των τελευταίων 

δεκαετιών, τρεις είναι οι πιο σηµαντικές 

αρχές του καλού σχεδιασµού:

Η ενσυναίσθηση (=βαθιά 

επικοινωνία µε κάποιο άλλον, 

µέσω της συναισθηµατικής 

ταύτισης ή κατανόησης): δηλαδή, η 

συνειδητοποίηση ότι δεν σχεδιάζει 

κανείς για τον εαυτό του, αλλά και για 

τους άλλους. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, 

να µπει στις ζωές των ανθρώπων που θα 

χρησιµοποιήσουν αυτό που σχεδιάζει.

Ο πραγµατισµός: η συνειδητοποίηση 

ότι το προϊόν ή οι υπηρεσίες που 

σχεδιάζονται πρέπει να εκπληρώνουν ή 

υπηρετούν συγκεκριµένες ανάγκες, να 

πληρούν κάποιες απαραίτητες επιδόσεις, 

να είναι οικονοµικά συµφέρουσες 

και να µπορούν να µετακινηθούν και 

αναπαραχθούν. 

Το πάθος: αν ο σχεδιαστής περιορστεί 

σε ό, τι µπορεί να ποσοτικοποιηθεί και να 

µετρηθεί, δεν έχει προχωρήσει αρκετά 

και σωστά. Ας το συγκρίνουµε µε ένα 

σπουδαίο γεύµα: δεν είναι µόνο τα υλικά 

που το καθιστούν σπουδαίο, αλλά η 

δηµιουργικότητα και η ευαισθησία του 

µάγειρα που το κάνει ξεχωριστό.

Και κάτι ακόµη:
Ο βιοµηχανικός σχεδιασµός δεν είναι 

ούτε επιστήµη, ούτε τέχνη, αλλά κάτι 

από τα δύο. Προσπαθεί να µοχλεύσει 

τις επιστηµονικές και τεχνολογικές 

δυνατότητες, µε περιοριστικούς όρους 

την κατανόηση των ανθρώπων, σε ένα 

ψυχολογικό, κοινωνικό, και πολιτιστικό 

πλαίσιο, εντοπίζοντας τις πραγµατικές 

ανάγκες και επιθυµίες τους. 

Είναι η πολυαγαπηµένη Piaggio Vespa ο πιο εµβληµατικός βιοµηχανικός σχεδιασµός ή της δισκέτας; Είναι το iPod ένας κλασικός σχεδιασµός, 

σε σχέση µε του Airbus A380;

Ερωτήµατα όπως αυτά τέθηκαν από το CNN, σε µερικούς από τους µεγαλύτερους σχεδιαστές του κόσµου, ενόψει της Παγκόσµιας Ηµέρας 

Βιοµηχανικού Σχεδιασµού, την οποία γιόρτασε η διεθνής κοινότητα το περασµένο Σάββατο. Τα ερωτήµατα αναφερόντουσαν στα τελευταία 100 

χρόνια και οι απαντήσεις, σε κάποιες περιπτώσεις ξάφνιασαν.

«Όταν η Apple είπε ‘καληµέρα’ στον κόσµο, το 

1984, ανέτρεψε ότι υπήρχε στη σκέψη του καθενός 

για την βιοµηχανία υπολογιστών», υποστηρίζει 

ο Dick Powell, συν-ιδρυτής της εταιρίας design 

Seymourpowell. «Είναι ο απρόσκοπτος συνδυασµός 

του εξαιρετικού λογισµικού και του υλικού, που 

έφερε σε µια εµπειρία. Χρειάστηκε τα περισσότερα 

χρόνια να τα περάσει ‘στην έρηµο της καινοτοµίας’, 

πριν φτάσει στο σηµείο να δηµιουργεί πολλές νέες 

θέσεις εργασίας» προσθέτει.

«Η Vespa είναι µια ιδιοφυής καινοτοµία. 

Είναι Unisex στον σχεδιασµό της: δύο 

άνδρες µε κοστούµια και δυο γυναίκες µε 

φούστες, µπορούν να ταξιδεύουν κοµψά και 

δίχως πρόβληµα µ’ αυτό το µέσο», τονίζει 

ο Ιταλός σχεδιαστής Gianfranco Zaccai. 

«Χρησιµοποιήθηκε από τον Φελίνι στην ταινία 

‘La Dolce Vita’, αγαπήθηκε από τους Beatles, 

και κατέληξε να επιδράσει βαθιά στον πολιτισµό, 

στην παραγωγικότητα και στην κοινωνία».

Αρχικά, οι ηλεκτρικές σκάλες ήταν µια 

«εµπειρία», αλλά «όταν εντάχθηκαν στον 

αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, έκαναν τον κόσµο 

να δείχνει ως κινούµενα σχέδια και για πρώτη 

φορά ζωντανό», ισχυρίζεται ο Ολλανδός 

σχεδιαστής Daan Roosegaarde.

Ο Ουαλλός βιοµηχανικός σχεδιαστής Ross 

Lovegrove επέλεξε ως σηµαντικότερο βιοµηχανική 

καινοτοµία, το πρώτο σκάφος για διαστηµικούς 

τουρίστες. «Προαναγγέλλει µια νέα εποχή στον τρόπο 

που θα βλέπουν και θα εκτιµήσουν οι άνθρωποι τον 

όµορφο πλανήτη µας», λέει.

ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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Το υπουργείο Περιβάλλοντος επιχειρεί να λύσει ένα 

πρόβληµα, που απασχολεί εδώ και 40 χρόνια την 

ελληνική κοινωνία και αφορά συνολικά 550 οικοδο-

µικούς συνεταιρισµούς και ιδιωτικές πολεοδοµή-

σεις, σε όλη τη χώρα.  Η λύση της «Τράπεζας Γης», 

που θα δίνει τη δυνατότητα ένας οικοδοµικός συνε-

ταιρισµός που έχει προβλήµατα δασικά ή χωροθέ-

τησης να µεταφέρει συντελεστή δόµησης σε άλλη 

περιοχή, που θα οριστεί µε νόµο ως ζώνη υποδοχής 

συντελεστή δόµησης θα εφαρµοστεί πιλοτικά  στην 

ΖΑΑ Πικερµίου-Ραφήνας για τον Αυτόνοµο Οικοδο-

µικό Συνεταιρισµό Αξιωµατικών (ΑΟΟΑ), ώστε να 

αποτελέσει το µοντέλο επίλυσης των προβληµάτων, 

που αντιµετωπίζουν συνολικά οι οικοδοµικοί συ-

νεταιρισµοί και οι ιδιωτικές πολεοδοµήσεις..  Αυτά 

προέκυψαν από τη κοινή σύσκεψη που πραγµατο-

ποίησαν χθες στο ΥΠΕΚΑ ο αναπληρωτής υπουργός 

Περιβάλλοντος Σ. Καλαφάτης και  ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ 

Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος. Στη σύσκεψη συµ-

µετείχαν ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αθανάσιος 

Τσέλιος, ο Α' Υπαρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Ιωάννης 

Ηλιόπουλος, ο Γενικός Γραµµατέας Χωροταξίας και 

Αστικού Περιβάλλοντος Σωκράτης Αλεξιάδης και 

υπηρεσιακοί παράγοντες των δύο Υπουργείων. Ο  κ 

Καλαφάτης προανήγγειλε ότι θα προωθηθεί νοµο-

σχέδιο για τον χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδι-

ασµό µέχρι τον Σεπτέµβριο στη Βουλή, δηλώνοντας 

ότι «η λύση βασίζεται τόσο σε ανταλλαγές ακινήτων 

όσο και στο θεσµό της «Τράπεζας Γης». Ένα τέτοιο 

πλέγµα ρυθµίσεων, είπε ο ίδιος θα δώσει λύσεις 

τόσο στο συγκεκριµένο πρόβληµα του ΑΟΟΑ, όσο 

και γενικότερα σε ζητήµατα οικοδοµικών συνεται-

ρισµών και ιδιωτικής πολεοδόµησης».

Αναλυτικά ο Σταύρος Καλαφάτης έκανε την ακό-

λουθη δήλωση: «Το ζήτηµα της Ζώνης Αστικού 

Αναδασµού Πικερµίου - Ραφήνας απασχολεί εδώ 

και 40 χρόνια την Ελληνική Πολιτεία και ένα µεγάλο 

µέρος των αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων. 

Είναι ίσως το πιο σύνθετο πρόβληµα όσον αφορά 

τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς, διότι η περιοχή 

έχει πολλά καθεστώτα προστασίας. Απόφασή µας 

είναι να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα ριζικά και απο-

τελεσµατικά. Βασικό εργαλείο για την επίλυση του 

ζητήµατος είναι ο νέος θεσµός της Τράπεζας Γης, 

τον οποίο για πρώτη φορά θεσµοθετούµε εντός του 

Ιουλίου. Η Τράπεζα Γης είναι ένα βασικό αναπτυ-

ξιακό εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 

για την επίλυση των προβληµάτων των οικοδοµικών 

συνεταιρισµών όλης της χώρας». Το εγχείρηµα της 

επίλυσης του ζητήµατος της ΖΑΑ Πικερµίου - Ρα-

φήνας απαιτεί νοµοθετικές ρυθµίσεις, διοικητικές 

συνέργειες και συντονισµό υπηρεσιών. Μετά από 

συντονισµένη προσπάθεια 6 µηνών, παρουσιάζεται 

ένα συγκροτηµένο και µελετηµένο σχέδιο επίλυσης 

του ζητήµατος που χρονίζει επί 40 χρόνια.

-Στην ΖΑΑ Ραφήνας Πικερµίου από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1970 πέντε συνολικά οικοδοµικοί 

συνεταιρισµοί αγόρασαν σε µορφή λωρίδων γης 

και κατέχουν συνολικά 6012 στρέµµατα γης ως 

εξής : ΑΟΟΑ 2488, Προσωπικού ΟΤΕ 1108, «Ελλη-

νικός Φοίνικας» 195, «Ολυµπιακή Στέγη» 206 και 

τρίτοι ιδιώτες 2015 στρέµµατα. Με αποφάσεις της 

πολιτείας και των δικαστηρίων από το 1973 έως το  

2005 στην ίδια περιοχή, έχουν τεθεί σε καθεστώς 

προστασίας 3833 στρέµµατα ως εξής: δασικά 2000, 

ζώνη προστασίας Πεντελικού Όρους 900 στρέµµα-

τα, ιδιαίτερου κάλους και αρχαιολογικού ενδιαφέ-

ροντος 933 στρέµµατα και από αυτά σε καθεστώς 

απόλυτης προστασίας 258 στρέµµατα. Το υπουργείο 

Περιβάλλοντος υπολογίζει ότι στην συγκεκριµένη 

ζώνη αστικού αναδασµού µπορούν να χτιστούν συ-

νολικά 2950 στρέµµατα, καθώς σηµειώνει ότι 2300 

στρέµµατα βρίσκονται εκτός ζώνης προστασίας και 

επιπλέον 650 στρέµµατα εντός περιοχών ιδιαίτερου 

κάλους και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, στις 

οποίες επιτρέπεται η δόµηση υπό ορισµένους πε-

ριορισµούς. 

   –« Μέσω της διαδικασίας Τράπεζας Γης µεταφέ-

ρεται ή και ανταλλάσσεσαι ο συντελεστής δόµησης 

από τις εκτάσεις που ανήκουν στον Οικοδοµικό Συ-

νεταιρισµό και απαγορεύεται η δόµησης στις εκτά-

σεις που επιτρέπεται η δόµηση (υπό την προϋπό-

θεση ότι δεν θα µεταβληθεί ο µέσος προτεινόµενος 

συντελεστής)», σηµειώνει το ΥΠΕΚΑ. 

Τέλος το υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα δηµιουργή-

σει µια υπηρεσία one stop shop για οικοδοµικούς 

συνεταιρισµούς και ιδιωτική πολεοδόµηση, όπου οι  

διαδικασίες θα γίνονται από την υπηρεσία του ΥΠΕ-

ΚΑ και όχι από τους πολίτες – ιδιώτες, µε µέγιστη 

προθεσµία έγκρισης τους 6 µήνες. Το σύνολο των 

διαδικασιών θα γίνονται ηλεκτρονικά, προκειµένου 

να επιτευχθεί ταχύτητα, διαφάνεια και λογοδοσία. 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΖΑΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ

Στο τραπέζι το πρόβληµα των οικοδοµικών συνεταιρισµών 

Αλλαγή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

για οµαδικές απολύσεις ζήτησε η τρόικα 

από τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση 

κατά τη διάρκεια της 2ωρης χθεσινής συνά-

ντησής τους. Σύµφωνα µε το δίκτυο Real.gr 

η ηγεσία του υπουργείου οφείλει να επανε-

ξετάσει έως το τέλος του 2013 τη διαδικα-

σία των απολύσεων. Κύκλοι του υπουργείου 

Εργασίας ανέφεραν ότι το λοκ άουτ τέθηκε 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ωστόσο 

οποιαδήποτε µεταβολή φαίνεται να απο-

µακρύνεται προς το παρόν. Όσον αφορά 

τον κατώτατο µισθό ο υπουργός Εργασίας 

Γιάννης Βρούτσης διεµήνυσε εκ νέου ότι θα 

παραµείνει σταθερός ως το 2016, ενώ σύµ-

φωνα µε πληροφορίες ξεκίνησε σήµερα η 

διαδικασία υπογραφών απ’ όλα τα µέλη του 

υπουργικού συµβουλίου για την συγκεκριµέ-

νη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου.

- «∆εν τίθεται θέµα µείωσης του κατώτα-

του µισθού και θέµα οµαδικών απολύσεων» 

δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρού-

τσης µετά την ολοκλήρωση της συνάντη-

σης µε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου, απαντώντας σε ερώτηση δηµοσι-

ογράφων.

¢íïéîå èÝìá ãéá  

ïìáäéêÝò áðïëýóåéò 

êáé «ëïê áïýô» 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Κορυφαίο θέµα των διαπραγµατεύσεων η 

καθυστερηµένη κινητικότητα- ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ- Τµηµατική καταβολή 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
ΦΕΡΝΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ  ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ 
ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ  ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ:

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 5 ΗΜΕΡΩΝ

 ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ, ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΟΧΕΣ  ΘΕΡΜΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΓΚ. ΜΕΡΚΕΛ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ 
ΕΥΡΩ-ΟΜΟΛΟΓΟΥ-

ΚΕΡ∆ΟΣ:

ΘΡΙΛΕΡ ΣΕ ΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ- 

ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 
ΕΝ ΟΨΕΙ  ΡΙΖΙΚΕΣ 
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ, 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ

ΒΗΜΑ 
ΒΗΜΑ ΨΑΧΝΕΙ ΛΥΣΗ Ο ΟΠΑΠ ΜΕ ΤΑ ΛΑΧΕΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ TAP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
Η ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ  ΟΙ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ΣΤΑ ΕΣΟ∆Α-

 ΟΙ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΙΚΑ ΤΟΥ Τ.Τ. 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΕΡΚΕΛ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΑΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΒΙΩΣΙΜΟ- 

Η ΤΡΟΪΚΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ-  ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

 ΝΕΚΡΟΙ ∆ΥΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΡΑΠΕΤΕΣ ΤΩΝ 
ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 
ΤΑ ΝΕΑ:  ΦΟΡΟ- ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ- Τι 

«∆ΕΝ ΒΛΕΠΩ ΝΕΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΧΡΕΟΥΣ».
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 

 ΒΟΜΒΑ ΤΟΜΣΕΝ: «ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ» ΣΕ… ∆ΟΣΕΙΣ Η 
∆ΟΣΗ ΤΩΝ 8,1 ∆ΙΣ. € ΑΠΟ ΤΟ EUROGROUP-

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Κλείνουν συµφωνία µε 

 SUCCESS ΦΟΡΟΙ ΑΙΓΥΠΤΟΣ: ΜΕ 
ΤΟ ΟΠΛΟ ΠΑΡΑ ΠΟ∆Α.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ- 

 Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΠΟΣΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ.
ΕΘΝΟΣ:

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ-

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- 

 ΕΦΟΡΙΑ: ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
2014.
Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ:

ΝΕΑ ΦΟΡΟΜΕΓΓΕΝΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ 

«ΚΟΨΤΕ ΠΑΛΙ ΜΙΣΘΟΥΣ- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ»-

ΦΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ∆ΡΑΠΕΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

Ο∆ΥΣΣΕΙΑ ΓΙΑ 5.000 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ- 
ΚΟΛΑΣΗ 

ΠΥΡΟΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΨΑΛΙ∆Ι ΣΤΑ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ (ΠΑΛΙ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ.
ΕΣΤΙΑ: ΡΙΖΙΚΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ-

Η ΑΥΓΗ: ΜΙΝΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
ΦΕΡΝΟΥΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΕΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΩΜΑ ΣΤΟ 
ΛΑΟ.
Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: 

ΝΕΑ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
 Η ΤΡΟΪΚΑ ΖΗΤΑ 

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: 

ΝΕΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
«ΒΑΣΙΛΙΑ- ΛΥΤΡΩΤΗ»!
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ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ
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ΦΟΡΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-31 | 03/07/2013

περιουσιολογίου 

προετοιµασία για τη δηµιουργία του ηλεκτρονικού 

Το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο θα εγκατασταθεί στη 
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ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4 | 03/07/2013

προκειµένου να γίνει η απαραίτητη διαβούλευση και οµαλότερη 

ΣΕ... ∆ΟΣΕΙΣ Η ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 8,1 ΑΠΟ TO EUROGROUP

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-11 | 03/07/2013


