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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ïé ôñÜðåæåò äåí èá êáôáññåýóïõí áðü ôçí 

ðáñÜôáóç ôçò áíáóôïëÞò ôùí ðëåéóôçñéáóìþí 

êáôïéêéþí, üðùò éó÷õñßóôçêå ðñéí äõï 

åâäïìÜäåò ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, áëëÜ 

áíôßèåôá áðü ôçí áðåëåõèÝñùóÞ ôïõò�

Ç åêôßìçóç ðåñéãñÜöåôáé óå åóùôåñéêÜ Ýããñáöá 

ôïõ IIF (ÄéåèíÝò ×ñçìáôïðéóôùôéêü Éíóôéôïýôï), ôçò 

BIS (ÔñÜðåæá Äéåèíþí Äéáêáíïíéóìþí) êáé ôçò 

BlackRock (ï ãíùóôüò åêôéìçôÞò ðåñéïõóéáêþí 

óôïé÷åßùí êáé åðéóöÜëåéáò ôùí åëëçíéêþí 

ôñáðåæþí). ¼ðùò åðéóçìáßíïõí ïé åëëçíéêÝò 

ôñÜðåæåò, óýìöùíá ìå ôá ôåëåõôáßá stress tests, 

èá ÷ñåéáóôïýí åðéðëÝïí êåöÜëáéá 8-10 äéó. åõñþ 

ìå ôçí áðåëåõèÝñùóç, áöåíüò ãéáôß ïé ôéìÝò èá 

õðï÷ùñÞóïõí áêáñéáßá åðéðëÝïí 20%, ïðüôå èá 

åããñÜøïõí ðñáãìáôéêÞ æçìéÜ ðåñßðïõ 4 äéó. åõñþ, 

áöåôÝñïõ 2-3 äéó. åõñþ áðþëåéåò ðñïúüíôùí ðïõ 

Ý÷ïõí óôá ÷áñôïöõëÜêéÜ ôïõò, Þ Ý÷ïõí ðïõëÞóåé 

ìå repo, åîáíåìßæïíôáò ôá üðïéá ïöÝëç áðü ôçí 

áíáêåöáëáéïðïßçóç. ÅðéðñïóèÝôùò, ôïíßæïõí, êáíåßò 

äåí åßíáé óå èÝóç íá áðïôéìÞóåé ôçí êáôÜóôáóç ôùí 

äáíåéáêþí ÷áñôïöõëáêßùí ôïõò, êáèþò ïé ôéìÝò 

áãïñÜò Ý÷ïõí ìåôáâëçèåß åðß ôá ÷åßñù êáé ðïëëÝò 

áîéïëïãÞóåéò äáíåßùí êáé áêéíÞôùí åßíáé óôïí áÝñá.

Âåâáßùò, ðñïóèÝôïõí, åöüóïí ìðïõí îÝíïé 

åðåíäõôÝò êáé áãïñÜóïõí äÜíåéá êáé áêßíçôá, 

èá åìöáíéóôåß ìéá öáéíïìåíéêÞ áíáèÝñìáíóç 

ôçò áãïñÜò, áëëÜ óßãïõñá èá äéáðñáãìáôåõôïýí 

ðåñáéôÝñù åêðôþóåéò óôá äïìçìÝíá ðñïúüíôá 

(CDO) êáé èá æçôÞóïõí «no cash deal». Óôçí 

ðñáãìáôéêüôçôá ç åßóïäïò îÝíùí åðåíäõôþí óôï 

real estate èá ïäçãÞóåé óå ðëÞñç áðïóôñÜããéóç 

ôçò áãïñÜò êáé èá ðñïêáëÝóåé óïê óôï ôñáðåæéêü 

óýóôçìá. 

Ôç æçìéÜ, ôåëéêÜ, èá åðùìéóôåß ôï äçìüóéï Þ èá 

ïäçãÞóåé óå «êïýñåìá» êáôáèÝóåùí, êáôÜ ôéò 

ðñüóöáôåò áðïöÜóåéò ôçò ÅÅ…

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

Τουλάχιστον 20 χρόνια θα απαι-

τηθούν προκειμένου να δημιουρ-

γηθούν ένα εκατομμύριο θέσεις 

εργασίας και να μειωθεί το ποσο-

στό της ανεργίας κάτω από το 10% 

προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορί-

ες, η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου 

Εργασίας της Γενικής Συνομοσπον-

δίας Εργατών Ελλάδος, (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 

για την εθνική οικονομία, που ανα-

μένεται να δοθεί στη δημοσιότητα 

εντός των επομένων ημερών, με 

την ευκαιρία της Διεθνούς Έκθεσης 

Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα επίσης με 

το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, οι όποιες επενδύ-

σεις γίνουν μεσοπρόθεσμα θα δη-

μιουργήσουν τη λεγόμενη «άνεργη 

ανάπτυξη», καθώς θα αφορούν σε 

δραστηριότητες που δεν απαιτούν 

υψηλό αριθμό απασχολουμένων ή 

θα είναι υψηλής τεχνολογίας. Στην 

ίδια έκθεση αναφέρεται ότι, από το 

2009 έως σήμερα, οι μισθωτοί έχουν 

χάσει περίπου το 1/4 της αγοραστι-

κής δύναμης του εισοδήματός τους, 

ενώ αν εξαιτίας της υψηλής ανεργί-

ας οι μισθολογικές πιέσεις συνεχι-

στούν, τότε το 2014 θα απωλέσουν 

το 50% της αγοραστικής δύναμης.

- Οι αποδοχές μισθωτών και αυτο-

απασχολουμένων μειώθηκαν την 

τελευταία τριετία κατά 41 δισ. ευρώ.

- Η πτώση της εγχώριας ζήτησης, 

χαρακτηρίζεται δραματική καθώς 

υπολογίζεται ότι έχει επιστρέψει στα 

επίπεδα του 1999.

- Κατά την περίοδο 2011-2013, το 

απόθεμα παγίου κεφαλαίου της χώ-

ρας μειώθηκε για πρώτη φορά από 

το τέλος του εμφυλίου πολέμου.

-«Οι απαισιόδοξοι προφήτες χρησι-

μοποιώντας τα χειρότερα σενάρια 

μαθηματικών μοντέλων προβλέπουν 

την καταστροφή, κάνοντας παιχνίδια 

εντυπωσιασμού», αναφέρει ανακοί-

νωσή του υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι-

ας με αφορμή την έκθεση της ΙΝΕ-

ΓΣΕΕ, κάνοντας λόγο για πιο αισιό-

δοξες προοπτικές.

 «Θα απαιτηθούν 

τουλάχιστον 20 

χρόνια για να 

δηµιουργηθούν 

1 εκατοµµύριο 

θέσεις εργασίας 

και να µειωθεί 

το ποσοστό της 

ανεργίας κάτω 

από το 10%», 

εκτιµά έκθεση 

του Ινστιτούτου 

Εργασίας της 

ΓΣΕΕ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

-«∆εν τίθεται θέµα µείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο 

θέρµανσης, επισηµαίνει το υπουργείο Οικονοµικών, διαψεύδοντας σχετικά 

δηµοσιεύµατα».

Μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας 
σε 20 χρόνια! 

Αύξηση του ορίου της υψηλής μέσης ηλικίας και μείωση των γεννήσεων είναι τα σημαντικά 

στοιχεία που προκύπτουν από την απογραφή του 2011 στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, από 

τα  10.815.197 του  νόμιμου πληθυσμού της χώρας, τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών έχουν 

ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια, κάτι που, όπως λένε οι αναλυτές αποτελεί πλέον πρόβλημα για τα 

ασφαλιστικά ταμεία. Και από αυτούς, 1,6 εκατομμύρια ξεπερνούν τα 70 έτη.

Αύξηση ηλικιωµένων, µείωση γεννήσεων 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

23-26
Οκτωβρίου

2013

"Απασχόληση των 

νέων στην Ευρώπη – Εκπαιδευτικές έννοιες, έργα, 

πρότυπα ποιότητας"

ΑΘΗΝΑ

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το 

Παθητικό Κτίριο

 ΑΘΗΝΑ

Ένωσης Κέντρων Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης της 
Ευρώπης

Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητι-
κού Κτιρίου

25-27
Οκτωβρίου

2013

 «Energy in Buildings 2013»

 ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτηµα της 
ASHRAE

9
Νοεµβρίου

2013

Εσπερίδα µε θέµα τα έξυπνα υλικά θα 

πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, την Πέµπτη 5 

Σεπτεµβρίου 2013, µε ώρα έναρξης 17:00, 

στον χώρο CAMP-Contemporary Art Meeting 

Point (Ευπόλιδος 4 & Απελλού 2, Πλ. Κοτζιά – 

1ος όροφος).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 

λαµβάνοντας τα «έξυπνα» υλικά ως σηµεία 

αφετηρίας για τη διερεύνηση νέων δυνατο-

τήτων, τόσο στην Αρχιτεκτονική όσο και σε άλ-

λους επιστηµονικούς τοµείς, θα διερευνηθούν 

µέσα από οµιλίες και παρουσιάσεις τα νέα 

όρια σχεδιασµού που αυτά καθορίζουν και οι 

κατευθύνσεις που πρέπει να δοθούν σε αυτή 

τη νέα φορµαλιστική και υλική ελευθερία. Τα 

«έξυπνα» υλικά συµβάλλουν ήδη καταλυτικά 

στην αναγκαία στροφή σε νέους τρόπους πα-

ραγωγής και διαχείρισης της ενέργειας, ενώ 

παράλληλα, εγκαταλείποντας την έννοια της 

ακαµψίας και της στατικότητας, εξερευνούν 

νέες δυνατότητες σε θέµατα πλαστικότητας, 

ελαστικότητας, µεταβαλλόµενων διαδραστι-

κών κελυφών και κινητικότητας γενικότερα, 

στοχεύοντας στη δηµιουργία δυναµικών, µετα-

βαλλόµενων χρονικά, παραµετρικών πεδίων.

Στόχος της εσπερίδας είναι κυρίως η ενηµέ-

ρωση των µηχανικών, αρχιτεκτόνων και µη, 

των φοιτητών αλλά και των πολιτών, καθώς  

και η δηµιουργία ερωτηµάτων και προβληµα-

τισµού, σχετικά µε τα «έξυπνα» υλικά και τις 

καινοτόµες χρήσεις αυτών που επηρεάζουν 

δραστικά, ζητήµατα οικονοµίας, ενεργειακής 

πολιτικής, αντιµετώπισης των κλιµατικών 

αλλαγών και βιωσιµότητας εν γένει.

Θεµατολογία:  Έξυπνα Υλικά και: νέες µορφο-

λογίες,  διεπιστηµονική συνεργασία,  βιωσι-

µότητα, διαδραστικά περιβάλλοντα, ψηφιακή 

πληροφορία.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη. 

Πληροφορίες: http://campoint.

gr/?p=5151#sthash.uaH5jVby.dpuf

Eσπερίδα για τα έξυπνα υλικά 

 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας, στο πλαίσιο του προγράµµατος διαλέξεων, οργανώνει 

οµιλία του Βασίλη Λογοθέτη, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, µε θέµα: «Electronic Navigation: More than 

another requirement». H διάλεξη θα πραγµατοποιηθεί στις 10 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 18:30, στην 

αίθουσα Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου (Σκουζέ 14, Πειραιάς). Η συµµετοχή είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής στο e-mail: elint@otenet.gr ή στο τηλέφωνο 210 4186062, 

(από 10:00 – 14:00,  Ξ. Γκαλέτση) έως την Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013.   

Ο Σύνδεσµος Ελληνίδων Επιστηµόνων  (ΣΕΕ) 

θα συνεχίσει και φέτος -για τρίτη συνε-

χή χρονιά- τα δωρεάν µαθήµατα ρωσικής 

γλώσσας, καθώς και µαθήµατα Κινεζικής 

και Ιαπωνικής γλώσσας, έναντι συµβολικού 

τιµήµατος. 

-Σε ο,τι αφορά τα µαθήµατα ρωσικής 

γλώσσας θα γίνονται ένα δίωρο την εβδο-

µάδα, πρωινές και απογευµατινές ώρες, στα 

γραφεία του Συνδέσµου (Βουλής 44Α, 1ος 

όροφος, Πλατεία Συντάγµατος) και θα ξεκινή-

σουν τον προσεχή Οκτώβριο. Ο συγκεκριµέ-

νος κύκλος µαθηµάτων είχε µεγάλη ζήτηση, 

αλλά και µεγάλη επιτυχία χάρη στις προσπά-

θειες της δασκάλας και Αναπληρώτριας Γενι-

κής Γραµµατέως του ΣΕΕ Μαρίας Μαντζίκα. 

Όσοι ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν, 

θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό e-mail 

στο: info@see1924.gr για να λάβουν γραπτώς 

αναλυτικά τους όρους και προϋποθέσεις 

συµµετοχής, καθώς και την σχετική αίτηση 

εγγραφής. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές µέχρι 

και την Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 2013 και 

θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος.

-Σε ο,τι αφορά τα µαθήµατα Κινεζικής και 

Ιαπωνικής γλώσσας, θα γίνονται ένα δίωρο 

την εβδοµάδα. Τα Κινεζικά θα γίνονται κάθε 

∆ευτέρα  16.00-18.00 και τα Ιαπωνικά κάθε 

∆ευτέρα 18.00-20.00 από Έλληνα δάσκαλο, 

που κατέχει άπταιστα και τις δύο γλώσσες. 

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να τα παρακολουθή-

σουν, πρέπει να αποστείλουν σχετικό e-mail 

στο info@see1924.gr για να λάβουν γραπτώς 

αναλυτικά τους όρους και προϋποθέσεις 

συµµετοχής, καθώς και την σχετική αίτηση 

εγγραφής.  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές µέχρι 

και την Παρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013 και 

θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος. 

∆ωρεάν µαθήµατα  
ξένων γλωσσών 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΤΕΕ & ΠΟΣΕΥΠΕΧΩ∆Ε

Συµµετοχή στις κινητοποιήσεις της Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Ύφεση και ανεργία σαρώνει την βόρειο Ελλάδα 

Πορεία διαµαρτυρίας εργαζοµένων ΕΛΒΟ

Ο Σύλλογος Εργαζοµένων ΤΕΕ (ΣΕΤΕΕ) δηµοσιοποίησε ανακοίνωση 

κάλεσµα  της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε  για συµµετοχή στις κινητοποιήσεις 

της Θεσσαλονίκης, ενόψει της ∆ΕΘ. Αναλυτικά σηµειώνεται ότι : «Η 

Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. καλεί όλους τους συναδέλφους της Θεσσαλονίκης, 

αλλά και των κοντινών νοµών να δώσουν το παρόν στο συλλαλητήριο, το 

Σάββατο 7 Σεπτεµβρίου στις 6:00 το απόγευµα στο Άγαλµα του Βενιζέλου 

και στη πορεία που θα ακολουθήσει. Η συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης 

αποτελεί το µεγάλο «ενδιάµεσο σταθµό» ενάντια στα συνεχιζόµενα προ-

γράµµατα της βίαιης δηµοσιονοµικής προσαρµογής, της πολιτικής του 

ΣΟΚ, που µε τη λιτότητα, τον εκφοβισµό, τις απολύσεις, τις διαθεσιµό-

τητες, τις φοροεπιδροµές, την αφαίρεση των δηµοκρατικών και κοινω-

νικών δικαιωµάτων έχουν οδηγήσει τους πολίτες στην ανεργία και την 

εξαθλίωση και τη χώρα µας σε βαθιά οικονοµική, πολιτική και κοινωνική 

κρίση. Ο µεγάλος αυτός σταθµός συνάντησης των εργαζοµένων στο ∆η-

µόσιο και Ιδιωτικό Τοµέα, των ανέργων, των συνταξιούχων, των νέων και 

γενικά όλων των κοινωνικών στρωµάτων που πλήττονται από τις ακραίες 

και βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές µπορεί να αποτελέσει την αφε-

τηρία για νέους ενωτικούς, δυναµικούς και αποτελεσµατικούς αγώνες για 

την ανατροπή αυτών των πολιτικών και αυτών που τις εφαρµόζουν. Στο 

πλαίσιο ενίσχυσης του συλλαλητηρίου της Θεσσαλονίκης, η Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.

ΧΩ.∆.Ε. θα µισθώσει λεωφορείο που θα αναχωρήσει από την Αθήνα, το 

Σάββατο 8:00 το πρωί από τα γραφεία της Οµοσπονδίας µε επιστροφή αυ-

θηµερόν. Όποιοι συνάδελφοι επιθυµούν να µετακινηθούν στη Θεσσαλο-

νίκη για το συλλαλητήριο να δηλώσουν συµµετοχή µέχρι την Τετάρτη 12 

το µεσηµέρι στα γραφεία µας».

Μάχες κατά των πολιτικών των Μνηµονίων δίνουν οι εργαζόµενοι, 

τόνισε ο γενικός γραµµατέας της ΓΣΕΕ Νίκος Κιουτσούκης, σε 

συνέντευξη Τύπου που έδωσε, χθες, στη Θεσσαλονίκη, παρου-

σία προέδρων Εργατικών Κέντρων της Βόρειας Ελλάδας, ενόψει 

του συλλαλητηρίου που οργανώνουν τα συνδικάτα (ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ 

- ΕΚΘ - Ε∆ΟΘ), στις 6 το απόγευµα του Σαββάτου, στο άγαλµα Βε-

νιζέλου, την ηµέρα των εγκαινίων της 78ης ∆ΕΘ από τον πρωθυ-

πουργό Αντώνη Σαµαρά. "Τα Μνηµόνια παράγουν ύφεση, λιτότητα, 

ανεργία και φτώχεια και θα οδηγήσουν τη χώρα σε χρεοκοπία 

γιατί οι πολίτες έχουν ήδη χρεοκοπήσει" είπε ο γ.γ. της ΓΣΕΕ και 

σηµείωσε: " Όταν ήταν αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, 

ο Αντώνης Σαµαράς είχε χαρακτηρίσει το Μνηµόνιο κοινωνικό 

και πολιτικό έγκληµα. Τι άλλαξε στις επιλογές της κυβέρνησης 

και δεν είναι και σήµερα κοινωνικό και πολιτικό έγκληµα; Απο-

λύτως τίποτε". Για το συλλαλητήριο του Σαββάτου, ο οργανωτι-

κός γραµµατέας της ΓΣΕΕ Βαγγέλης Μουτάφης επεσήµανε ότι τα 

συνδικάτα κυνηγούν πολιτικές και όχι πρόσωπα. Γι' αυτό θα γίνει 

το απόγευµα, παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός θα κάνει τα 

εγκαίνια της 78ης ∆ΕΘ το πρωί και θα έχει φύγει, ενώ η πορεία 

που θα ακολουθήσει θα καταλήξει στο υπουργείο Μακεδονίας - 

Θράκης, που είναι το σύµβολο της κυβέρνησης στη Θεσσαλονί-

κη. Ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης 

Παναγιώτης Τσαραµπουλίδης διαµαρτυρήθηκε γιατί το ΕΚΘ "απο-

κλείστηκε" από τη συνάντηση που θα έχει την Τετάρτη, στην Αθή-

να, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, µε εκπροσώπους φορέων 

της Βόρειας Ελλάδας. Όπως είπε, η Β. Ελλάδα είναι "πρωταθλή-

τρια" στην ανεργία και οι εργαζόµενοι έχουν "χρεοκοπήσει". Ανα-

φέρθηκε στην περίπτωση της ΕΛΒΟ, χαρακτήρισε "έγκληµα" την 

εκκαθάριση εν λειτουργία και ανήγγειλε ότι τις επόµενες µέρες 

θα προσφύγει στον εισαγγελέα και θα ζητήσει να καταλογισθούν 

ποινικές ευθύνες στον υπουργό Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα. 

Οι πρόεδροι των Εργατικών Κέντρων τόνισαν ότι η κατάσταση των 

εργαζοµένων στη Β. Ελλάδα επιδεινώθηκε ακόµα περισσότερο 

τον τελευταίο χρόνο. 

Η ανεργία αυξήθηκε, πολλοί εργαζόµενοι είναι απλήρωτοι για 

µήνες, η "µαύρη" και ανασφάλιστη εργασία οργιάζει και οι Επι-

θεωρήσεις Εργασίας αδυνατούν να παρέµβουν λόγω έλλειψης 

προσωπικού (σε πολλούς νοµούς είναι δύο ή ένας) και υποδοµής 

(δεν διαθέτουν αυτοκίνητα για να µετακινούνται και να κάνουν 

ελέγχους σε επιχειρήσεις).

Σήµερα  θα πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία διαµαρ-

τυρίας των εργαζοµένων στην Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων 

(ΕΛΒΟ), από το δικαστικό µέγαρο Θεσσαλονίκης προς το υπουρ-

γείο Μακεδονίας - Θράκης. Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο πρόεδρος 

του σωµατείου Θεόδωρος Αλιόγκας εξήγησε ότι η νεότερη αυτή 

απόφαση ελήφθη, προκειµένου οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων 

να συναντηθούν µε τον υπουργό Μακεδονίας - Θράκης Θεόδωρο 

Καράογλου, προτού αυτός µεταβεί στην Αθήνα, όπου θα συµµετά-

σχει στην προσεχή συνάντηση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµα-

ρά µε τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων ενόψει ∆ΕΘ. 

Στόχος είναι να θέσουν τα αιτήµατα και τους προβληµατισµούς 

τους στον υπουργό, ώστε ο κ.Καράογλου να τα µεταφέρει στον 

πρωθυπουργό.

 Στο µεταξύ, τη "διαχρονική στήριξη" του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης 

στον αγώνα των εργαζοµένων της ΕΛΒΟ, εξέφρασαν χθες  οι βου-

λευτές Θεσσαλονίκης ∆έσποινα Χαραλαµπίδου και Λίτσα Αµµα-

νατίδου, οι οποίες πραγµατοποίησαν περιοδεία σε εργοστάσια της 

πόλης, εν όψει των κινητοποιήσεων για την ∆ΕΘ.



Κορυφαία διάκριση στον κόσµο για τους σχεδιαστές καινοτόµων λύσεων, είτε αυτές βρίσκονται στη 

φάση του πρωτότυπου, είτε στη φάση της παραγωγής, είναι τα βραβεία INDEX, τα οποία απονέµονται 

κάθε δυο χρόνια. Την περασµένη Πέµπτη, στο Helsingor της ∆ανίας, ανακοινώθηκαν τα βραβεία για 

το 2013, κι απ’ το Σάββατο και ως τις 30 Σεπτεµβρίου, εκτίθενται µαζί µε όλες τις άλλες προτάσεις 

που κατατέθηκαν, σε ειδική έκθεση. 

Τα βραβεία, πέντε σε αριθµό, τα οποία αναφέρονται στους τοµείς του ανθρώπινου σώµατος, στο σπίτι, 

στην εργασία, στο παιχνίδι και σε κοινοτικό έργο, που µοιράζονται και το ποσό των 500.000 ευρώ, 

κέρδισαν εφέτος: ο µικρότερος υπολογιστής Raspberry Pi (µεγέθους όσο µια πιστωτική κάρτα), ένα 

χαρτί που έχει την ικανότητα να κρατά τα τρόφιµα φρέσκα, ένας προσοµοιωτής συνθηκών γέννας 

που αποτρέπει τη νεογνική ασφυξία, ένα σχέδιο της Κοπεγχάγης που έχει στόχο να προετοιµάσει 

την πόλη για να αντιµετωπίσει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις του µέλλοντος και να αποφευχθεί η 

εκτεταµένη καταστροφή, εάν εκδηλωθεί ένας τυφώνας, όπως ο Sandy, καθώς και το σύστηµα Smart 

Highway, το οποίο, µε τις επαναστατικές ιδέες του αλλάζει το «γκρι» στους αυτοκινητόδροµους, 

αφού στο εξής θα παράγουν δική τους ηλεκτρική ενέργεια, θα διαθέτουν λωρίδες όπου θα χρεώνουν 

διαφορετικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εµφανίζουν επί του οδοστρώµατος «φωτεινές µέσα στο 

σκοτάδι» σηµάνσεις και προειδοποιήσεις, όπως π.χ. αν ο δρόµος είναι παγωµένος.
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Ως «εκδηµοκρατισµό της πληροφορικής» είδαν τη 

δηµιουργία των µικροϋπολογιστών Raspberry Pi οι 

κριτές των βραβείων, αφενός λόγω του µικρού του 

κόστους, µόλις 25 δολάρια, αφετέρου λόγω της τεράστιας 

απήχησης που θα έχει σε όλους τους τοµείς. Αρχικά 

σχεδιάστηκε για τα παιδιά, που µε το χαρτζιλίκι τους 

θα µπορούσαν να τον αποκτήσουν και να εξοικιωθούν 

µε την ηλεκτρονική εποχή. Όµως, ήδη, έχει βρει ένα 

απίστευτο φάσµα εφαρµογών: από το διάστηµα, τις 

φωτογραφίες, τον έλεγχο ενός ζυθοποιείου και τη 

θερµοκρασία ενός σκάφος κ.α. Ο µικροϋπολογιστής 

µπορεί να δώσει την ευκαιρία στη νέα γενιά να 

επανασχεδιάσει το µέλλον, είπαν οι κριτές.

∆υο µε τέσσερις φορές περισσότερο χρόνο 

µπορεί να κρατήσει φρέσκα τα φρούτα και τα 

λαχανικά το νέο χαρτί, µειώνοντας σηµαντικά τις 

απώλειες λόγω αλλοίωσης (υπολογίζονται σε 25% 

της παγκόσµιας παραγωγής), δίνοντας, έτσι, µια 

απάντηση στο πρόβληµα της έλλειψης τροφίµων, 

κατά τους κριτές. Στο τετράγωνο φύλλο χαρτιού 

είναι ενσωµατωµένα φυσικά βακτήρια και 

µύκητες, που διαθέτουν ανασταλτικές ιδιότητες 

για την αλλοίωση των προϊόντων.

Η σειρά Natalie, αποτελείται από τρεις συσκευές που 

αποσκοπούν στην πρόληψη της βρεφικής θνησιµότητας 

και σ’ αυτό στάθηκαν οι κριτές. Πρόκειται για µια 

σύριγγα που αποτρέπει τις µη ασφαλείς ενέσεις, για 

ένα φορητό ροµπότ που επιτρέπει σε παράλυτα άτοµα 

να περπατήσουν και µια συσκευή που αποτρέπει τη 

νεογνική ασφυξία, καθώς βοηθά στην αναρρόφηση, 

άρα να ξεπεραστούν ορισµένα από τα πιο κοινά εµπόδια 

στην αναπνοή, από τα οποία καθηµερινά πεθαίνουν 

3.000 νεογνά σε όλο τον κόσµο. Ήδη, περισσότερες 

από 100.000 µαίες και βοηθοί τους, σε 54 χώρες, έχουν 

εκπαιδευτεί στη χρήση των συσκευών αυτών, σώζοντας 

ζωές σε ποσοστό 47%!

Με το βραβείο στα σχέδια της Κοπεγχάγης να µετατραπεί η πόλη «σε ένα ζωντανό και ανθεκτικό βιότοπο 

για τον 21ο αιώνα» και µε τον τρόπο αυτό να αντιταχθεί στην κλιµατική αλλαγή, οι κριτές αναγνώρισαν 

στην πρωτεύουσα της ∆ανίας, το όραµα να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιµετώπιση «της πιο πιεστικής 

και άµεσης πρόκλησης, όπως είναι µια νέα και επιτυχηµένη αστική ζωή σ’ αυτό τον αιώνα».

Ο Daan Roosegaard, δηµιουργός του Smart Highway, 

αµέσως µετά την βράβευσή του, δήλωσε ότι «δεν 

ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το σχεδιασµό, όσο για τη 

µεταρρύθµιση των πραγµάτων». Μ’ αυτό το σκεπτικό 

συνέλαβε την ιδέα να µετατρέψει από «χαζούς» σε 

«έξυπνους» τους δρόµους του 21ου αιώνα, αυξάνοντας 

την ασφάλεια της οδήγησης, ταυτόχρονα καταργώντας 

το µονότονο, κουραστικό και επικίνδυνο «γκρι» από τους 

αυτοκινητοδρόµους. 
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Μπροστά σε ευρήµατα που δεν µπορούσαν να φανταστούν βρέθηκαν επιστή-

µονες που έκαναν έρευνες στη Σαντορίνη. Για πρώτη φορά αποκαλύφθηκε 

πως χρυσάφι και σπάνια µέταλλα στρατηγικής σηµασίας όπως το αντιµόνιο, σε 

ποσότητες που προκαλούν έκπληξη, εκλύονται από το υποθαλάσσιο ηφαίστειο 

Κολούµπο που βρίσκεται βορειοανατολικά του νησιού.  "Τα Νέα" δηµοσίευσαν 

ότι Έλληνες επιστήµονες από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Ελληνικό Κέντρο 

Θαλάσσιων Ερευνών που ερεύνησαν τον πυθµένα του ηφαιστείου σε βάθος 500 

µέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, διαπίστωσαν πως στο γεωθερµι-

κό πεδίο του Κολούµπο λαµβάνουν χώρα σπάνια φαινόµενα που όµοιά τους δεν 

έχουν παρατηρηθεί ξανά στον κόσµο. Χρυσάφι, αντιµόνιο, θάλλιο, άργυρος, αρ-

σενικό, υδράργυρος, ψευδάργυρος αλλά και διοξείδιο του άνθρακα σε ποσότητες 

που ουδέποτε έχουν καταγραφεί, µαζί µε µικροοργανισµούς που συµπεριφέρο-

νται µε ασυνήθιστο τρόπο και φαίνεται να διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη 

δηµιουργία των µετάλλων- και όχι µόνο- συνθέτουν την ιδιαίτερη φυσιογνωµία 

αυτού του ηφαιστείου. 

Ôï õðïèáëÜóóéï çöáßóôåéï Óáíôïñßíçò 

åêëýåé ÷ñõóü

Άνδρας 46 χρονών καταπλακώθηκε από τµήµα στέγης, το οποίο κατέρρευσε, 

κατά την εκτέλεση εργασιών σε οικοδοµή, χθες το µεσηµέρι, στον Παλαιόκηπο 

Λέσβου. Ο άτυχος εργάτης απεγκλωβίστηκε µετά από επέµβαση της πυροσβεστι-

κής υπηρεσίας, αλλά αποδείχθηκε ότι είχε τραυµατιστεί θανάσιµα. Ο ιδιοκτήτης 

της οικοδοµής, όπως µετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, συνελήφθη µε την κα-

τηγορία της ανθρωποκτονίας από αµέλεια.

Åñãáôéêü áôý÷çìá 

Η  διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ άσκησε  παρέµβαση µέσω 

της εξαµηνιαίας έκθεσης για τα οικονοµικά αποτελέσµα-

τα του οµίλου στηλιτεύοντας  στην αδιέξοδη πολιτική 

λιτότητας που ακολουθούν οι κυβερνήσεις τα τελευταία 

τέσσερα χρόνια. Συγκεκριµένα, η διοίκηση της εισηγµέ-

νης σηµειώνει, µέσω της εξαµηνιαίας έκθεσης: «Το πρώτο 

εξάµηνο του 2013, τα προβλήµατα της ελληνικής οικονο-

µίας συνεχίστηκαν µε αµείωτο ρυθµό. Η υποβαθµισµένη 

πιστοληπτική ικανότητα του ελληνικού κράτους και οι λαν-

θασµένες εκτιµήσεις των δανειστών ως προς το αποτέλε-

σµα των δηµοσιονοµικών µέτρων, είχαν ως επακόλουθο 

την µείωση της ρευστότητας σε επίπεδα απαγορευτικά για 

την υλοποίηση επενδύσεων. Η συνεισφορά των κρατών 

δανειστών του ελληνικού δηµοσίου ήταν και µόνο προς 

τον σκοπό της αποφυγής της πτώχευσης της Ελλάδας και 

των τραπεζών χωρίς να είναι εφικτή η αναπτυξιακή επα-

νεκκίνηση της οικονοµίας.  Να σηµειωθεί ότι η συνεχής 

λήψη δηµοσιονοµικών µέτρων από το κράτος, καθώς και 

οι ασάφειες ως προς το υπάρχον πλαίσιο για την ρύθµιση 

των στεγαστικών δανείων, επιτείνουν το υπάρχον αρνητι-

κό κλίµα. Τέλος, οι εξαγγελίες του κράτους για την επα-

νεκκίνηση των µεγάλων έργων βρίσκονται ακόµη στο επί-

πεδο των δεσµεύσεων και δεν µπορούν να µεταβάλλουν 

το αρνητικό κλίµα σε κάποιο βαθµό, εάν δεν υπάρξει η 

υλοποίηση των δεσµεύσεων αυτών». 

ÐáñÝìâáóç êáôÜ  

ôçò áäéÝîïäçò ðïëéôéêÞò 

Η ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια 

του νησιού της Ρόδου, η οποία θα 

διασφαλιστεί µε τη δηµιουργία νέου 

εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας ήταν το κύριο θέµα που 

απασχόλησε τη συνάντηση την οποία 

είχαν την Παρασκευή ο δήµαρχος 

Ρόδου, Στάθης Κουσουρνάς µε τον 

υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας 

και Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννη Μα-

νιάτη. Ο υπουργός που συνοδευόταν 

από τον Γενικό Γραµµατέα Ενέργειας, 

Κώστα Μαθιουδάκη διαβεβαίωσε το 

δήµαρχο ότι  θα υπογράψει αµέσως 

µόλις σταλεί στο γραφείο του, την 

απόφαση έγκρισης των περιβαλ-

λοντικών όρων για το ξεκίνηµα των 

εργασιών, αφού µετά και την σχετική 

απόφαση του Περιφερειακού Συµ-

βουλίου, ανοίγει ο δρόµος για την 

υλοποίηση του έργου. Στο πλαίσιο 

αυτό ο υπουργός αναφέρθηκε στην 

επικοινωνία που είχε µε τη ∆ΕΗ, από 

την οποία ζήτησε να βρίσκεται σε 

ετοιµότητα, ώστε το έργο να ξεκινή-

σει αµέσως.

ÊáôáóêåõÞ åñãïóôáóßïõ ôçò ÄÅÇ  

óôç Ñüäï

Στην ολοκλήρωση της καταγραφής των µη ανταποδοτικών 

χρεώσεων και φόρων υπέρ τρίτων προχωρεί το Γενικό Λο-

γιστήριο του Κράτους. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει την υπο-

χρέωση µε τον νέο Προϋπολογισµό του 2014 να εξαλείψει 

µεγάλο µέρος των χρεώσεων αυτών κατά τρόπο δηµοσι-

ονοµικά ουδέτερο. Σύµφωνα µε «Τα Νέα», ο αναπληρωτής 

υπουργός Οικονοµικών Χ. Σταϊκούρας θα λάβει τις επόµενες 

µέρες τα τελικά απολογιστικά στοιχεία για τα µη ανταποδο-

τικά τέλη και χρεώσεις από τα οποία θα προκύπτει το τελι-

κό κόστος που θα επωµισθεί ο Κρατικός Προϋπολογισµός 

από την κατάργηση µέρους των φόρων και χρεώσεων υπέρ 

τρίτων. Στο πλαίσιο προετοιµασίας της κατάρτισης του Προ-

ϋπολογισµού 2014 και του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος 

∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ) 2014-2017, η κυβέρ-

νηση έχει αναλάβει την υποχρέωση εξορθολογισµού περί-

που 150 µη ανταποδοτικών χρεώσεων, από τις 350 περίπου 

που έχουν καταγραφεί από τα υπουργεία και τους φορείς του 

∆ηµοσίου. Πάντως, η δηµοσιονοµική διαχείριση του θέµα-

τος είναι πολύ ευαίσθητη καθώς εφόσον καταργηθούν οι εν 

λόγω επιβαρύνσεις θα δηµιουργηθούν ταµειακά προβλήµατα 

σε αρκετούς φορείς που θα πρέπει να ενισχυθούν απευθεί-

ας από τον προϋπολογισµό. Τέτοιου είδους χρεώσεις υπέρ 

τρίτων είναι για παράδειγµα στο λογαριασµό της ∆ΕΗ είναι: 

∆ηµοτικά τέλη.  Ειδικός φόρος κατανάλωσης.  Ειδικό τέλος 

5 τοις χιλίοις.  Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  Ειδικό 

τέλος ακίνητης περιουσίας. Ειδικό τέλος υπέρ της ΕΡΤ.

Εκτός λογαριασµού της ∆ΕΗ 
οι εισφορές υπέρ τρίτων
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2,6 ∆ΙΣ. ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, «ΤΡΥΠΑ» ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ- Συντεταγµένη έξοδος 

Γ. ΝΤΑΪΣΕΛΜΠΛΟΥΜ: ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΤΥΧΟΝ ΝΕΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ-Κατά µία 

εκατοστιαία µονάδα ανακοίνωσε ο Όµιλος Πειραιώς- Ακολουθούν 

ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ 
ΤΗ ΣΥΡΙΑ-
ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ- Βρούτσης: 

Απαισιόδοξοι προφήτες οι αναλυτές του ΙΝΕ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Μειωµένα εισοδήµατα-συρρίκνωση 

κατανάλωσης δυναµιτίζουν τους στόχους- ΑΠΕΙΛΗ Η ΒΑΡΙΑ 
ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ- Περικοπή δαπανών 

ΣΟΪΜΠΛΕ: 4 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ 
«ΚΕΝΟ» ΓΙΑ ΤΟ 2014 
έκθεσης για την απασχόληση και τα εισοδήµατα- ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕ ∆ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Μειώνεται για πρώτη φορά από το 2010 το κόστος 

δανεισµού- ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ∆ΑΝΕΙΑ- Ανοίγει ο κύκλος µείωσης 

προϋπολογισµός 2,64 δισ. στο επτάµηνο- ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΝΑΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ 
ΧΡΕΗ 574 ΕΚΑΤ. ΣΕ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΑ 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
της κυβέρνησης στη συνάντηση Αντ. Σαµαρά και Ευάγγελου 

Βενιζέλου- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ- 

«Όπλα» στις διαπραγµατεύσεις πλεόνασµα και διαθεσιµότητα.

ΚΕΡ∆ΟΣ: 

εισηγµένων επιχειρήσεων- ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ- Από 

τις 216 εταιρείες, µόνο οι 78 παρουσίασαν κέρδη και οι 138 ζηµιές- 

Από τις κερδοφόρες, οι 22 αύξησαν τα κέρδη τους, 23 είδαν τα 

κέρδη τους να µειώνονται, ενώ 33 “γύρισαν” σε κέρδη- µεταξύ των 

ζηµιογόνων, σε 48 οι ζηµιές διευρύνθηκαν, σε 65 περιορίστηκαν, ενώ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 
2,6 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ- Εφικτός ο στόχος που θα ανοίξει τον δρόµο για 

συρρίκνωσης σε διάστηµα µεγαλύτερο των τριών ετών- ΣΗΜΑ∆ΙΑ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΕΙΚΤΗ PMI ΤΟΝ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟ. 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ «ΧΑΛΑΡΩΣΗ» ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- 
Ασκούνται από υπουργούς και βουλευτές- Στουρνάρας στην “K”: ∆εν 

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ  ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΕΙΘΟΥΣ 
ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΟΜΠΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΙΑ
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ- ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ «ΠΡΟΦΗΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ  ΝΕΟ 
ΚΡΟΥΣΜΑ ΒΟΜΒΑΣ ΣΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ- Στον ανακριτή που χειρίζεται την 

υπόθεση της “Συνοµωσίας Πυρήνων της Φωτιάς”.

ΤΑ ΝΕΑ: Οδηγός αυθαίρετα: ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ- Οδηγός 

∆άνεια: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ.

ΕΘΝΟΣ: Έρχονται σταδιακές µειώσεις 20% στα προβληµατικά 

ταµεία- ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ- Πρώτο 

ανατιµήσεις- ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΑ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕ ΑΛΛΟΘΙ ΤΗ ΣΥΡΙΑ
Προσκλητήριο Βενιζέλου στο “όλον ΠΑΣΟΚ”- ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΟΝ «ΤΡΙΤΟ 
∆ΡΟΜΟ» ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ Ν∆ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ 
ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Αιτήσεις έως τα µέσα Σεπτεµβρίου σε δήµους, 

∆ΕΚΟ- ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ 2.475 ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ  ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 
Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ- Τι προβλέπει η 

υπουργική απόφαση για τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών  

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ 150 ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

ένα άγριο αύριο- ΖΟΦΟΣ 
Κοινωνική Απελευθέρωση- ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 3ης 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ  ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Αποκαλυπτική έρευνα 

ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ… ’60 ΣΥΡΙΑ: 
«ΠΕΤΣΙΝΑ» ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΣΧΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΚΕΡ∆Η ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΑΠΑΞ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΜΕΤΑΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ PAUL KIRCHHOFF
φορολογική επανάστασις.

Η ΑΥΓΗ: 3 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ… ΣΑΜΑΡΑΣ! 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΡΑΧ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Τι ρόλο έπαιξαν στο… θάψιµό του οι: Αβούρι, 

Τούρκογλου, Μοσκώφ και Εβραίοι- ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ!
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

H KAΘHMEΡINH |  Σελίδα 21 |

Τουλάχιστον ως το τέλος του έτους θα χρειαστεί να περιµένουν οι 

διοικήσεις των µεγάλων κατασκευαστικών οµίλων, προκειµένου 

να δουν «φως στο τούνελ» και µε την προϋπόθεση ότι έως τότε 

θα έχουν επανεκκινήσει πλήρως τα µεγάλα οδικά έργα.

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου, οι 

εταιρείες του κλάδου έχουν επιστρέψει σε ζηµίες, κυρίως λόγω 

της εφάπαξ επίπτωσης της υποχρεωτικής αναπροσαρµογής της 

αναβαλλόµενης φορολογίας στον νέο υψηλότερο συντελεστή 

του 26% (από 20%). Επιπλέον, η καθυστέρηση της έναρξης των 

εργασιών στους µεγάλους οδικούς άξονες, σε συνδυασµό µε τα 

λιγοστά νέα έργα και τα συµπιεσµένα περιθώρια κέρδους των 

περισσότερων έργων του εξωτερικού (απόρροια κυρίως του 

υψηλού χρηµατοοικονοµικού κόστους), αποτέλεσαν πρόσθετους 

επιβαρυντικούς παράγοντες για την πορεία της κερδοφορίας.

Ελλάκτωρ: Ο όµιλος Ελλάκτωρ κατέγραψε ζηµίες µετά φόρους 

της τάξεως των 16,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 20,2 εκατ. 

εταιρείας απέδωσε την αρνητική εξέλιξη στην επιβολή του νέου 

φορολογικού συντελεστή του 26%, που επιβάρυνε τα κέρδη 

µετά από φόρους σχεδόν κατά 25 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, ο 

ενοποιηµένος κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 4% σε 572,4 

κατέγραψε οριακή κερδοφορία µετά από φόρους της τάξεως των 

73,8%. Πάντως, οι προοπτικές παραµένουν θετικές, δεδοµένου 

ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε 3,1 δισ. ευρώ, ενώ 

εκκρεµεί και η υπογραφή νέων συµβάσεων αξίας 150 εκατ. ευρώ.

33,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών της τάξεως του 1,1 εκατ. ευρώ το 

το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του οµίλου ανέρχεται 

σε περίπου 3,1 δισ. ευρώ, το 13% του οποίου προέρχεται από τις 

αγορές του εξωτερικού. Σηµειωτέον ότι η εφάπαξ επιβάρυνση 

από την αναβαλλόµενη φορολογία ήταν της τάξεως των 7 εκατ. 

ευρώ. Όσον αφορά τον συνολικό καθαρό δανεισµό, ανέρχεται 

σε 703 εκατ. ευρώ, τη στιγµή που τα συνολικά ίδια κεφάλαια 

διαµορφώθηκαν σε 571,6 εκατ. ευρώ.

J&P Αβαξ: Τέλος, ο όµιλος J&P Αβαξ κατόρθωσε, έστω και 

οριακά, να σηµειώσει κέρδη της τάξεως των 272.000 ευρώ, έναντι 

διαδραµάτισε η ανάληψη νέων έργων τόσο στην Ελλάδα (µετρό 

Πειραιά, σιδηροδροµικά έργα και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου 

Ρεβυθούσας) όσο και στο εξωτερικό.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-11 |

Τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων 

δικαιολογητικών για την ένταξη στο νέο νόµο για την 

εφαρµογή του οποίου ξεκίνησε από χθες στις 5 το απόγευµα, 

περιγράφει Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται από τον 

υπουργό αναπληρωτή Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, Σταύρο Καλαφάτη. Συγκεκριµένα, η διαδικασία 

προβλέπει: 

1.Εξουσιοδοτηµένος µηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο 

πληροφοριακό σύστηµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος 

τα απαιτούµενα στοιχεία του ακινήτου, στα οποία απαραίτητα 

περιλαµβάνονται η γενική περιγραφή, η ταχυδροµική διεύθυνση, 

ο δήµος στον οποίο ανήκει το ακίνητο, οι γεωγραφικές 

συντεταγµένες του γεωτεµαχίου στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο, 

τα πλήρη στοιχεία των ιδιοκτητών (απαραίτητα ονοµατεπώνυµο, 

πατρώνυµο και ΑΦΜ), καθώς και η καταγραφή των εντασσόµενων 

παραβάσεων µε όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον 

υπολογισµό του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίµου.

2.Μετά τη συµπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων, ο µηχανικός 

υποβάλλει αίτηµα ηλεκτρονικά, στο οποίο αναφέρει τον τρόπο 

πληρωµής του ενιαίου ειδικού προστίµου. Το αίτηµα αυτό 

θεωρείται δήλωση πρόθεσης υπαγωγής του αυθαιρέτου και 

ελέγχεται ως προς την αλήθεια των δηλούµενων στοιχείων. Το 

πληροφοριακό σύστηµα του TEE εκδίδει κωδικούς πληρωµής 

που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την πληρωµή του 

παραβόλου και του ποσοστού ανταπόδοσης.

διαπιστώνεται αυτόµατα µε τη διαβίβαση ηλεκτρονικών αρχείων 

από τα συµβεβληµένα τραπεζικά ιδρύµατα πληρωµών. Εφόσον 

εξοφληθούν το παράβολο και το ποσοστό ανταπόδοσης, η 

δήλωση αποκτά αριθµό πρωτοκόλλου, µονοσήµαντο - µοναδικό 

αριθµό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επιπλέον κωδικούς 

πληρωµής που αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την πληρωµή 

του ενιαίου ειδικού προστίµου. Ως ηµεροµηνία υπαγωγής της 

δήλωσης θεωρείται η ηµεροµηνία καταβολής του παραβόλου.

δικαιολογητικών για τπν περαίωση της διαδικασίας προβλέπει τα 

ακόλουθα:

την πληρωµή του παραβόλου να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική 

υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Α) Μέχρι την 

ολοκλήρωση της υποβολής των δικαιολογητικών είναι δυνατή 

η περαίωση της διαδικασίας, εφόσον εξοφληθεί το ενιαίο 

ειδικό πρόστιµο και υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση του 

εξουσιοδοτηµένου µηχανικού ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα 

δικαιολογητικά και τις µελέτες και θα τα υποβάλει ηλεκτρονικά 

στην ανωτέρω προθεσµία. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω 

προϋποθέσεις, εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως η βεβαίωση που 

Β) Ως αντίγραφα των σχεδίων από το πληροφοριακό σύστηµα 

προσκοµίζονται και επισυνάπτονται αντίγραφα των σχεδίων 

που φέρουν υπογραφή και σφραγίδα µηχανικού, στα οποία 

αναγράφεται ο ηλεκτρονικός κωδικός της δήλωσης υπαγωγής 

πληροφοριακό σύστηµα. Σε περίπτωση, δε, που τα συγκεκριµένα 

σχέδια δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό 

σύστηµα, τα αντίγραφα των σχεδίων φέρουν υπογραφή και 

σφραγίδα µηχανικού, αναγράφεται σε αυτά ο ηλεκτρονικός 

κωδικός της δήλωσης, καθώς και η δήλωση του µηχανικού 
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ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία 

και τις µελέτες και θα τα υποβάλει ηλεκτρονικά εντός της 

προβλεπόµενης προθεσµίας. 

ΣΤΑΓΟΝΑ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 580 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ 

ΚΕΡ∆ΟΣ |  Σελίδες 1-2 |

Μικρή αποσυµπίεση στο περιβάλλον πιστωτικής ασφυξίας 

που τελούν οι προµηθευτές του ∆ηµοσίου επήλθε τον Ιούλιο, 

µε το κράτος να περιορίζει κατά 580 εκατ. ευρώ τις οφειλές 

του προς τρίτους, πλην όµως το υπόλοιπο χρέος να παραµένει 

στα αστρονοµικά επίπεδα των 6,3 δισ. ευρώ! Τα µεγαλύτερα 

προβλήµατα εστιάζονται στα ασφαλιστικά ταµεία και τα 

νοσοκοµεία µε τα µεν πρώτα να χρωστούν πάνω από το 50% 

του συνολικού ληξιπρόθεσµου χρέους (3,6 δισ. ευρώ) τα δε 

νοσοκοµεία 1,2 δισ. ευρώ. Ειδικά ο ΕΟΠΥΥ οφείλει τα 2,265 δισ. 

ευρώ από τα 3,618 δισ. ευρώ που είναι οι συνολικές οφειλές, 

υπαλλήλων. Πολύ κοντά βρίσκονται και οι δήµοι µε τα φέσια της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ξεπερνούν τα 820 εκατ. ευρώ.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία ο αναπληρωτής υπουργός 

επίπεδα των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων και των εκκρεµών 

επιστροφών φόρων µειώνονται, καταδεικνύοντας τα θετικά 

αποτελέσµατα της διαδικασίας αποπληρωµής ληξιπρόθεσµων 

οφειλών που ξεκίνησε στα τέλη του ∆εκεµβρίου του 2012. 

Σηµειώνεται ότι το 2012 το ύψος των ληξιπροθέσµων οφειλών του 

δηµοσίου ανήρχετο στα 8,162 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα ωστόσο που το ∆ηµόσιο εξοφλεί µε ρυθµούς 

χελώνας τους προµηθευτές του, δηµιουργούνται παράλληλα νέα 

χρέη επιτείνοντας τα προβλήµατα ρευστότητας των επιχειρήσεων 

που έχουν να αντιµετωπίσουν και τις κλειστές κάνουλες των 

Οικονοµικών από την έναρξη της διαδικασίας (τέλος ∆εκεµβρίου 

του 2012) µέχρι τον Ιούνιο είχε ολοκληρώσει τη χρηµατοδότηση 

αιτηµάτων περί τα 4,65 δισ. ευρώ, στην αγορά είχαν κατευθυνθεί 

1,2 δισ. ευρώ λιγότερα.

Στο δε επτάµηνο οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ έχουν περιοριστεί µόλις 

κατά 273 εκατ. ευρώ (2,265 δισ. ευρώ έναντι 2,538 δις. ευρώ 

κυβέρνηση, πάντως, επιχειρεί να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα 

αυτά µε τεχνική βοήθεια από το ∆ΝΤ, το οποίο στην σχετική 

του έκθεση επεσήµανε ότι κατά την πορεία εκτέλεσης του 

προγράµµατος διαπιστώθηκε ότι προκύπτουν νέα προβλήµατα, 

για τα οποία απαιτείται άµεση, νοµοθετική ή µη, παρέµβαση, 

καθώς πρόκειται για µία νέα και από τεχνικής άποψης ιδιαίτερα 

πρωτόγνωρη διαδικασία.

µε το υπουργείο Οικονοµικών, έχουν ήδη δροµολογηθεί, 

προκειµένου να περιοριστεί, στο µέτρο του εφικτού όπως 

υποστηρίζει, η πιθανότητα επιβράδυνσης του ρυθµού που έχει 

επιτευχθεί.

Ειδικότερα, οι δράσεις, που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την 

επιτάχυνση των διαδικασιών:

- Υγεία: Στον τοµέα της υγείας και ειδικότερα των νοσηλευτικών 

ώθηση στην εξόφληση των οφειλών τους. Τον µήνα Ιούνιο 

έλαβαν την τελευταία δόση της ειδικής χρηµατοδότησης, η 

οποία αναµένετο να απορροφηθεί µέχρι τέλος Αυγούστου. 

Μέχρι τον Σεπτέµβριο, εκτιµάται ότι τα νοσηλευτικά ιδρύµατα θα 

έχουν εξοφλήσει πλήρως όλες τις παλαιές οφειλές προς τους 

προµηθευτές τους.

- ΕΟΠΥΥ: Υπήρξε νοµοθετική ρύθµιση, η οποία επίλυσε τα 

θέµατα που αφορούσαν κυρίως στην παροχή εκπτώσεων από 

τους παρόχους υγείας και προµηθευτές των ταµείων, καθώς 

και τη διαδικασία εκκαθάρισης και θεώρησης των χρηµατικών 

ενταλµάτων από τις αρµόδιες Αρχές.

- ΟΤΑ: Στον τοµέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τέθηκε σε 

εφαρµογή από το υπουργείο Εσωτερικών µία ειδική διαδικασία 

για την υλοποίηση του προγράµµατος εκκαθάρισης των 

ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων.

Παράλληλα, υπάρχει σηµαντική πρόοδος, καθώς έχει επιτευχθεί 

η πληρωµή σε µηνιαία βάση περίπου 100 εκατ. ευρώ στους 

δικαιούχους, ενώ παράλληλα το υπουργείο Εσωτερικών 

υποβάλλει σταδιακά αιτήµατα και για άλλους δήµους, οπότε το 

ποσό αυτό εκτιµάται ότι σταδιακά θα αυξηθεί περισσότερο.

    
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
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ανασφάλιστους και ανέργους της χώρας, καθώς τέθηκε σε 

εφαρµογή το πρόγραµµα Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης 

(Health Voucher). Έτσι, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα 

να επισκεφθούν χωρίς καµία επιβάρυνση γιατρούς και να 

υποβληθούν σε εργαστηριακούς ελέγχους, ενώ ειδική µέριµνα 

για ιατρική παρακολούθηση προβλέπεται και για τις ανασφάλιστες 

εγκύους.

Όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ, οι 

δικαιούχοι παραλαµβάνουν - µέσω ∆ιαδικτύου -το ειδικό κουπόνι 

µετά την υποβολή της αίτησης τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.healthvoucher.gr ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (ΚΕΠ).

Με τον τρόπο αυτόν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν είτε 

συµβεβληµένο µε το ενιαίο Ταµείο γιατρό, είτε ειδικό σε κέντρα 

υγείας και νοσοκοµεία του ΕΣΥ και να πραγµατοποιήσουν 

διαγνωστικές εξετάσεις σε συνεργαζόµενα µε τον ΕΟΠΥΥ 

διαγνωστικά κέντρα ή δηµόσιες µονάδες υγείας.

∆ικαιούχοι είναι πρώην ασφαλισµένοι κλάδων υγείας που 

έχουν υπαχθεί στον ΕΟΠΥΥ, καθώς και τα προστατευόµενα (που 

ασφαλίζονταν έµµεσα) µέλη των οικογενειών τους, που έχουν 

χάσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και έχουν, σύµφωνα µε τις 

φορολογικές δηλώσεις του οικονοµικού έτους 2012 (εισοδήµατα 

ηµερολογιακού έτους 2011), ατοµικό εισόδηµα έως 12.000 ευρώ 

(άγαµοι) ή οικογενειακό εισόδηµα έως 25.000 ευρώ (έγγαµοι).


