
Ολιγοήµερη παράταση δόθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης στην καταληκτική 

ηµεροµηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραµµα «Ενίσχυση 

Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, 

Τουρισµού, Εµπορίου-Υπηρεσιών», τού ΕΣΠΑ. Ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται 

µέχρι την Πέµπτη, 16 Μαΐου, και ώρα 17.00, η καταληκτική ηµεροµηνία για την 

ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων µόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει 

κωδικό στο Πληροφοριακό Σύστηµα µέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσµίας, δηλαδή 

την Παρασκευή, 10 Μαΐου, ώρα 17.00. Καταληκτική προθεσµία φυσικής υποβολής 

των φακέλων παραµένει η 20η Μαΐου.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ôïí ìýèï ôïõ öïñïëïãïýìåíïõ óôï ÂïññÜ 

ðïõ ðëçñþíåé ôç äéÜóùóç ÷ùñþí ôïõ Íüôïõ, 

ëüãù ôçò êñßóçò ÷ñÝïõò óôçí åõñùæþíç, êá-

ôáññßðôåé ïéêïíïìéêÞ áíÜëõóç ôïõ Reuters. 

Ïé öïñïëïãïýìåíïé ôïõ ÂïññÜ, õðïãñáì-

ìßæåé, äåí îüäåøáí ïýôå Ýíá óåíô ãéá ôç 

äéÜóùóç ôùí ÷ùñþí ôïõ Íüôïõ, áíôßèåôá, ïé 

êõâåñíÞóåéò ôçò Ãåñìáíßáò, ôçò Öéíëáíäßáò, 

ôçò Áõóôñßáò, ôçò Ïëëáíäßáò êáé ôçò Ãáëëßáò 

áðïôáìßåõóáí äéóåêáôïììýñéá åõñþ ÷Üñç 

óôçí ðôþóç ôùí åðéôïêßùí äáíåéóìïý ôïõò.  

Ðëçí, üìùò, ãéá ðñïåêëïãéêïýò ëüãïõò, 

üðùò óçìåéþíåé ôï Reuters, ðñïâÜëëåôáé ç 

éäÝá ôïõ óêëçñÜ åñãáæüìåíïõ öïñïëïãïý-

ìåíïõ ôïõ ÂïññÜ, ðïõ êáëåßôáé íá ðëçñþóåé 

áðåñéóêåøßåò êáé ëÜèç ôùí êõâåñíÞóåùí 

ôïõ Íüôïõ. 

Óýìöùíá ìå ôçí áóöáëéóôéêÞ åôáéñåßá Allianz 

ç Ãåñìáíßá óôç äéåôßá 2010-2012 êÝñäéóå 

10,2 äéó. åõñþ áðü ôçí ðôþóç ôùí åðéôïêßùí 

óôá äåêáåôÞ ïìüëïãá, åíþ ôï Ïéêïíïìéêü 

Éíóôéôïýôï IfW, áíáöÝñåé üôé ç Ãåñìáíßá êÝñ-

äéóå 8,6 äéó. åõñþ ôï 2011 ëüãù ôùí ÷áìç-

ëþí åðéôïêßùí ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò 

ÔñÜðåæáò êáé ôéò ðñïôéìÞóåéò ôùí åðåíäõôþí 

óôá ïìüëïãÜ ôçò. Ôï óõíïëéêü êÝñäïò ãéá 

ôç Ãåñìáíßá õðïëïãßæåôáé óôçí ôñéåôßá óôá 67 

äéó. åõñþ êáé áíÜëïãá åßíáé ôá êÝñäç ãéá ôéò 

Üëëåò ÷þñåò ôïõ ÂïññÜ. 

Ï ìüíïò êßíäõíïò ãé’ áõôÝò, óýìöùíá ìå ôï 

Reuters, èá Þôáí ìßá åíäå÷üìåíç ÷ñåïêïðßá 

Þ Ýîïäïò áðü ôï åõñþ ãéáôß, êáôÜ ôá Üëëá 

«áêüìç êé áí ÷ñåéáóôåß íá äéáãñÜøïõìå êáé 

1 äéó. åõñþ áðü ôï ÷ñÝïò ôçò ÅëëÜäáò ìÝóá 

óôá åðüìåíá äÝêá ÷ñüíéá êáé ðÜëé èá Ý÷ïõìå 

âãåé êåñäéóìÝíïé» äÞëùóå, ÷áñáêôçñéóôéêÜ, 

ï ÌÜñôé ÓÜëìé, óôÝëå÷ïò ôïõ õðïõñãåßïõ 



 Νέα έκρηξη της ανεργίας 
ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟ 64,2% ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Εκρηκτικές διαστάσεις έχει 

προσλάβει πλέον η ανεργία η 

οποία σκαρφάλωσε στο 27% 

τον Φεβρουάριο ενώ από τα 

στοιχεία προκύπτει ότι η δυνα-

μική δεν είναι ελέγξιμη. Ίλιγγο 

προκαλούν τα στοιχεία για 

την ανεργία των νέων η οποία 

βρίσκεται στο 64,2%. Ο Τύπος 

έγραψε ότι  «η κυβέρνηση θα 

προσπαθήσει να χρησιμοποιή-

σει τα στοιχεία αυτά ως μέσο 

πίεσης προς τις Βρυξέλλες 

ώστε να επιτύχει τον σχεδιασμό 

για εκταμίευση δυο δόσεων 

ταυτόχρονα και να μπορέσει να 

ρίξει ρευστό στην αγορά. 

 Από την άλλη πλευρά όμως τα 

στοιχεία αυτά υποσκάπτουν την 

προσπάθεια αλλαγής κλίμα-

τος και αμαυρώνουν το τοπίο, 

διαγράφοντας με τα μελανότε-

ρα χρώματα την επικρατούσα 

κατάσταση στην Ελλάδα». 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι αυξήθη-

καν κατά 245.021 άτομα σε 

σχέση με το Φεβρουάριο του 

2012 (+22,8%) και κατά 11.663 

άτομα σε σχέση με τον Ιανου-

άριο του 2013 (+0,9%) και 

ανήλθαν σε 1.320.189 άτομα. 

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι 

ο κύριος όγκος των ανέργων 

είναι στις ηλικίες 15-24 ετών με 

τον δείκτη να έχει «σκαρφαλώ-

σει» στο 64,2%. Ακολουθεί η 

ομάδα 25-34 με 36,2% και η 35 

- 44 με 23,7%.Το υψηλότερο 

ποσοστό ανεργίας καταγρά-

φεται στις γυναίκες, όπου αυξή-

θηκε σε 31% από 25,7% ένα 

χρόνο νωρίτερα. Στους άνδρες 

αυξήθηκε σε 24,1% από 19%. 

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν 

κατά 270.766 άτομα σε σχέση 

με τον Φεβρουάριο του 2012 

(-7,1%) και κατά 28.650 άτομα 

σε σχέση με τον Ιανουάριο του 

2013 (-0,8%) και διαμορφώθη-

καν σε 3.568.186 άτομα.

Οι άνεργοι 
ανέρχονται σε 
1.320.189 άτοµα 
και έχουν αυξη-
θεί κατά 245.021 
άτοµα (22,8%) σε 
έναν µόλις χρόνο. 
Στους νέους η 
ανεργία καταρρί-
πτει συνεχώς κάθε 
αρνητικό ρεκόρ, 
καθώς έφθασε στο 
64,2%, 10 µονάδες 
υψηλότερα από 
πέρυσι.

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

" Έργα µεταφορικών υποδοµών ως 

µοχλός ανάκαµψης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας"

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας

3-4
Ιουνίου
2013

20-22
Μαΐου
2013

5ο ∆ιεθνές Συνέδριο: «Μη Κατα-

στροφικός Έλεγχος Προηγµένων Υλικών»

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων 
(ΕΛΕΜΚΕ)

ΑΘΗΝΑ
Ξεκινούν σήµερα στις 6 µ.µ. οι εργασί-

ες του διήµερου συνεδρίου µε θέµα: «Το 

ελληνικό βιβλίο στην κρίση: Σκέψεις για το 

παρελθόν, παρατηρήσεις για το παρόν, ιδέες 

γα το µέλλον», στο Αµφιθέατρο Ιω. ∆ρακό-

πουλος, Προπύλαια.

 στη ∆ιαχείριση, τη 

Μηχανική, το Σχεδιασµό και την Οικονοµική του 

Περιβάλλοντος

ΜΥΚΟΝΟΣ

Τµήµα Μηχανικών Χωρο-
ταξίας, Πολεοδοµίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και 
άλλοι φορείς

24-28
Ιουνίου
2013

Η Κοσµητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ 

διοργανώνει –από τις 20 ως τις 22 Μαίου 2013- 

επιµορφωτικό σεµινάριο µε θέµα: «Υγεία και 

Ασφάλεια» στο Αµφιθέατρο «Αλέξανδρος Τσιούµης» 

του Τµήµατος Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 

Πολυτεχνικής Σχολής. 

Τα θέµατα που θ αναπτυχθούν  είναι:

-«Εκπαίδευση – Επιµόρφωση», Κ. Παπαϊωάννου, 

Οµοτ. Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών 

Α.Π.Θ.

- «Υγεία και Ασφάλεια στο ΑΠΘ», Ν. Μανουσαρίδης-

Ι. Παπούλιας (Τεχνικές Υπηρεσίες ΑΠΘ)

- «Η Επιθεώρηση Εργασίας», M. ∆όση, αρχιτέκτο-

νας-Ειδική Επιθεωρήτρια εργασίας στο Σ.Ε.Π.Ε

- «Ιατρική Εργασίας και ∆ηµόσια Υγεία», Κυρ. Μιχα-

λοπούλου, Ειδική Ιατρός Εργασίας ΠΦΛ ΑΠΘ

- « Η Πιστοποιίηση στην Υγιεινή και Ασφάλεια»,  

Γ. Οικονοµίδης, ∆ιευθυντής Πιστοποίησης ΤUV 

HELLAS

- «Νοµοθετικό πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια 

στην εργασία», Ν. Μαραγκός, ∆ιευθυντής ΚΕΠΕΚ 

Μακεδονίας-Θράκης

-Υγεία και ασφάλεια στα οικοδοµικά έργα, Μ. ∆όση, 

Ειδική Επιθεωρήτρια Εργασίας

- «Πυρασφάλεια», Κ. Παπαϊωάννου, Οµότ. Καθηγη-

τής Α.Π.Θ., Μέλος της W099-CIB

- «Βασικοί πυλώνες για την επιτυχή διαχείριση 

της ασφάλειας στη βιοµηχανία», Ι. Σπανοµήτρος, 

Χηµικός Μηχ., ∆ιευθυντής Κέντρων ∆ιανοµής 

Βορείου Ελλάδος της ΑΓΕΤ "ΗΡΑΚΛΗΣ" - LAFARGE 

, Ι. Αγαπάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχ., Υπεύθυνος Υ&Α 

Εγκαταστάσεων Βορείου Ελλάδος της ΑΓΕΤ "ΗΡΑ-

ΚΛΗΣ" – LAFARGE

-«Ασφάλεια και Υγεία για ΑΜΕΑ»,  Θ.Τζαµπάζης πολ. 

µηχανικός υπ. διδάκτορας ΑΠΘ

- «Ασφάλεια και Υγεία στο Μετρό Θεσσαλονίκης», ∆. 

Σαµολαδάς πολ. µηχανικός Προϊστάµενος Υγείας και 

Ασφάλειας της ∆ιεύθυνσης Μετρό Θεσσαλονίκης

- «Ατυχήµατα σε οικοδοµικά έργα», Μ. Κοψιδά, 

Πολιτικός Μηχανικός, µεταπτυχιακό ∆∆ΤΕ

- «Ασφάλεια στα τεχνικά έργα και τις γενικές 

επισκευές», Α. Κυριακόπουλος, Τεχνικός ασφάλειας 

TITAN Α.Ε.

- «Υγεία και Ασφάλεια σε κολυµβητήρια», Λόντου 

Αντ. –Στύλλα Ηλ., µεταπτυχιακό ∆∆ΤΕ.

∆ιεθνές συνέδριο

Εκλογές στην ΕΛΕΤΑΕΝ

Σεµινάριο του ΑΠΘ για την υγεία και την ασφάλεια 

   ∆ιήµερο διεθνές συνέδριο µε θέµα: "Εφαρ-

µογή Καινοτόµων Τεχνικών και ∆ιαδικασιών 

Μείωσης Λειτουργικού Κόστους σε Μικρο-

µεσαίες Επιχειρήσεις" θα πραγµατοποιηθεί 

στις 13 και 14 Μαΐου 2013, στο ξενοδοχείο 

Mediterranean Palace, στη Θεσσαλονίκη.

  Το συνέδριο, διοργανώνεται από το Σύν-

δεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος και 

πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του έργου 

“ETCP GR/BG 2007 – 2013 Cross Border 

Implementation of Innovative Cost Cutting 

Technologies (CROSS-INNO-CUT)”, το οποίο 

συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους της 

Ελλάδας και της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνερ-

γασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 - 2013.

   Πληροφορίες: http://www.cost-cutting.

eu/crossinnocut/  , τηλ.: 2310-250927 (κα 

Παυλούδη).

 Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 θα πραγµατοποι-

ηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και της νέας Εξελε-

γκτικής  Επιτροπής της Ελληνικής Επιστηµονι-

κής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ). 

Σύµφωνα µε την απόφαση του ∆Σ για τη διαδι-

κασία διεξαγωγής των εκλογών, το χρονοδιά-

γραµµα έχει ως εξής:

24 Μαΐου 2013

αργότερο 24 Μαΐου 2013

-

γραφίας ψηφοφόρους» µέχρι  28 Μαΐου 2013

Ιουνίου 2013 

10 Ιουνίου 2013

προσώπων: 

-24 Μαΐου 2013 – για τους υποψηφίους 

-14 Ιουνίου 2013 – για τα λοιπά µέλη.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΕ- BAST 

Ελληνοκινεζική συνεργασία 

ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ

Συµµετοχή στην  οργάνωση της βιβλιοθήκης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΣΕΤΕΕ 

Θετική εξέλιξη στο ασφαλιστικό 

Στις 8 Μαΐου 2013 έλαβε χώρα στο ΤΕΕ συνάντηση αντιπροσωπείας του 

ΤΕΕ µε  αντιπροσωπεία της BEIJING ASSOCIATION OF SCIENCE AND 

TECHNOLOGY (BAST). Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίη-

σης της Συµφωνίας συνεργασίας που υπάρχει µεταξύ ΤΕΕ και BAST. Από 

πλευράς ΤΕΕ παρουσιάσθηκε πρόταση  εµβάθυνσης των διµερών σχέσεων 

µέσω του εµπλουτισµού και της περαιτέρω ουσιαστικοποίησης των δράσε-

ων που προβλέπονται στο σύµφωνο συνεργασίας. Οι δράσεις αυτές περι-

λαµβάνουν  µεταξύ άλλων την οργάνωση σεµιναρίων σε Αθήνα και Πεκίνο 

σε θέµατα που ενδιαφέρουν τις δύο πλευρές και µέσω των οποίων µπορεί 

να υπάρξει µεταφορά τεχνογνωσίας και εµπειρίας εκατέρωθεν. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για θέµατα διαχείρισης υδατικών πόρων, αστικής 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης, ενεργειακής απόδοσης και ελέγχου κτηρίων, 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, σε θέµατα αντισεισµικής µηχανικής 

(σχεδιασµός/αποκατάσταση κτηρίων), σε θέµατα ελέγχου ποιότητας κ.ά. Η 

κινεζική πλευρά εκδήλωσε την επιθυµία συµµετοχής της σε Ευρωπαϊκά 

προγράµµατα ως εταίρος (partner) του ΤΕΕ.  Οι δύο πλευρές δεσµεύθηκαν 

στο αµέσως επόµενο διάστηµα να σχηµατοποιήσουν τις προαναφερθείσες 

δράσεις και να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους. 

-Από την πλευρά της BAST συµµετείχαν οι κ.κ.:  Lu Jiaxiang, Γενική 

Γραµµατέας της BAST. Li Haining, ∆ιευθυντής Κολεγίου ∆ιαρκούς Εκ-

παίδευσης του Πεκίνου, BAST. Wang Xiaoliang, ∆ιευθυντής του Κέντρου 

Επιστηµονικής και Τεχνολογικής ∆ραστηριότητας του Πεκίνου, BAST. 

Wang Jia, ∆ιευθυντής του Κεντρικού Γραφείου του Κέντρου Επιστηµονικής 

Ανάπτυξης του Πεκίνου, BAST Wu Qiong, Καθηγητής Κολεγίου ∆ιαρκούς 

Εκπαίδευσης του Πεκίνου, BAST 

-Από την πλευρά του ΤΕΕ συµµετείχαν οι κ.κ.: ∆ρ Χριστίνα Θεοχάρη, Μέλος 

Μόνιµης Επιτροπής Περιβάλλοντος / Συντονίστρια Θεµάτων Κλιµατικής 

Αλλαγής του ΤΕΕ Όλγα Καλαντζοπούλου, Προϊσταµένη Τµηµάτων Θεµάτων 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και  ∆ιεθνών Σχέσεων  Νοτίνα Κοντογιάννη από το 

Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων.

Το ∆Σ του ΣΑ∆ΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ανακοίνωσε ότι αποφάσισε 

τη σύσταση οµάδας εργασίας µε αντικείµενο την οργάνωση της βιβλιοθήκης του Συλ-

λόγου µε βάση τις σύγχρονες αρχές της βιβλιοθηκονοµίας και στόχο την εξασφάλιση 

της απρόσκοπτης διάχυσης της πληροφορίας σε κάθε ενδιαφερόµενο χρήστη της. 

Σε ανακοίνωση του Συλλόγου σηµειώνεται:  Καλούµε τους ενδιαφερόµενους για τη 

στελέχωση της προαναφερόµενης οµάδας, να υποβάλλουν στη γραµµατεία του ΣΑ-

∆ΑΣ – ΠΕΑ τη συνηµµένη αίτηση. Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 

Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Οι αιτήσεις αποστέλλονται στα γραφεία του Συλλόγου είτε 

στο fax: 2103215147, είτε στο e-mail: info @ sadas - pea . gr ή sadas - pea @ tee . gr 

, είτε ταχυδροµικά στη διεύθυνση: Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 105 55 Αθήνα. Για περισ-

σότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις απευθυνθείτε στη γραµµατεία (2103215146-7) 

ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου www . sadas - pea . gr 

-«Θετική εξέλιξη  είναι η αναστολή επιβολής των αυξήσεων εισφορών και η  

παράταση πληρωµής των ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ», τονίζει η ΟΣΕΤΕΕ 

σε ανακοίνωση της. Ειδικότερα σηµειώνει ότι:  «Είναι µία πρώτη, σηµαντική, όχι 

όµως τελική νίκη του αγώνα των Μηχανικών, που δείχνει ότι οι κινητοποιήσεις 

του ΤΕΕ, των Συλλογικών Φορέων και των Κινήσεων των Μηχανικών και των 

Τεχνικών φέρνουν αποτελέσµατα. ∆εν επιτρέπει όµως πανηγυρισµούς και εφη-

συχασµό µέχρι την ανατροπή των µνηµονιακών νόµων και αποφάσεων και την 

τελική διάσωση των ασφαλισµένων και του ασφαλιστικού Ταµείου. Η απόφαση 

του ∆Σ του ΕΤΑΑ της 29ης Απριλίου, προβλέπει αναστολή της επιβολής των 

εξωπραγµατικών αυξήσεων εισφορών, για τους ασφαλισµένους και παράταση 

κατά δύο µήνες της καταληκτικής ηµεροµηνίας πληρωµής των ασφαλιστικών 

εισφορών όλων των κλάδων του ΕΤΑΑ. Η θετική εξέλιξη είναι αποτέλεσµα 

των κινητοποιήσεων του ΤΕΕ, των συλλογικών φορέων αλλά και των ίδιων των 

Μηχανικών που κάθε Πέµπτη εδώ και 50 ηµέρες δίνουν το παρόν στα γραφεία 

του ΕΤΑΑ, τονίζοντας τόσο τη σηµασία µαζικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα 

όσο και τη σηµασία της συµπαράταξης και της αλληλεγγύης των φορέων σε 

κοινό µέτωπο για τις κοινές διεκδικήσεις τους. Συγκεκριµένα έγινε δεκτό σχε-

τικό αίτηµα µελών του ∆Σ ΕΤΑΑ στη συνεδρίαση της Πέµπτης 25 Απριλίου 2013 

(φώτο) στην οποία µαζί µε εκατοντάδες συναδέλφους συµµετείχαν από το ∆.Σ 

της ΟΣΕΤΕΕ ο Πρόεδρος συν. Ανδρέας Στοϊµενίδης και ο Αν. Γεν. Γραµµατέας 

συν. Σταύρος Ραπτόπουλος, και έτσι συγκλήθηκε το ∆Σ ΕΤΑΑ τη Μεγάλη ∆ευ-

τέρα 29 Απριλίου 2013, σε έκτακτη συνεδρίαση, οπότε και έλαβε τις σχετικές 

αποφάσεις. Η ΟΣΕΤΕΕ θα συνεχίσει να συµµετέχει και να στηρίζει κάθε  αγώνα 

των εργαζοµένων του κλάδου για το δικαίωµα στην εργασία, την πρόνοια και 

την αξιοπρεπή υγειονοµική περίθαλψη και καλεί τους εργαζόµενους σε ακόµα 

µεγαλύτερη συµµετοχή σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις.»
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Κατ’ αντιστροφή της γνωστής αποστροφής του λόγου του 

Βίκτωρος Ουγκώ, το 1847 στη «Βουλή των Οµοτίµων» (Όπου 

κλείνει ένα σχολείο…), στο Madeleine της Γαλλίας, ένα 

αστυνοµικό τµήµα µετατρέπεται σε Mediatheque, δηλαδή, 

δηµόσια βιβλιοθήκη και χώρος πολιτιστικών εκδηλώσε-

ων. Στο πλαίσιο της επανενεργοποίησης της πολιτιστικής 

δραστηριότητας στην πόλη, ένα ευρύ σχέδιο δηµιουργίας 

δηµόσιων χώρων αναψυχής και κοινωνικών εκδηλώσεων 

βρίσκεται σε εξέλιξη, και το γραφείο TANK ARCHITECTES 

(µε έδρα τη Lille) ανέλαβε να ανακατασκευάσει και επεκτεί-

νει το παλιό κτίριο της Αστυνοµίας, συνδέοντάς το µε τον 

δηµόσιο χώρο της πόλης.

Η βιβλιοθήκη χωρίζεται σε δύο ενότητες - το κέντρο 

επισκεπτών και το αναγνωστήριο – τα προγράµµατα των 

οποίων διαφέρουν. Το παλιό κτίριο µετατρέπεται σε αίθουσα 

ανάγνωσης, η οποία καλύπτεται µε µια νέα κυψελοειδή, 

πορώδη ξύλινη στέγη, που ταυτόχρονα ελέγχει το φως που 

εισέρχεται στο χώρο, ενώ επιδρά στις ακουστικές ιδιότητές 

του, καθώς λειτουργεί ως φίλτρο. Το εσωτερικό περιβάλλον 

διαµορφώνεται σε ένα ζεστό αναγνωστήριο των παλιών 

αρχοντικών. 

Το κτίριο είναι ανοικτό προς τον κήπο και κατ’ επέκταση 

βρίσκεται σε σύνδεση µε τη γειτονιά του κέντρου της πόλης, 

δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για µια σταθερή προσέλ-

κυση επισκεπτών στις εκδηλώσεις και εν γένει δηµιουργικές 

ενέργειες οι οποίες θα οργανώνονται σ’ αυτό. Στο ισόγειο 

έχει προβλεφθεί η δηµιουργία ενός µικρού αµφιθέατρου, 

ενός καφέ και χώρου καθιστικού.  

Μπορεί οι εφαρµογές όπως το Siri και SayText 

να προσφέρουν µια καλή διέξοδο επικοινω-

νίας για όσους έχουν σοβαρά προβλήµατα 

όρασης, όµως, ο Ινδός µηχανικός Sumit Dagar 

αποφάσισε να δηµιουργήσει µε την οµάδα 

του το πρώτο smartphone στον κόσµο για 

τυφλούς. Ο ίδιος το περιγράφει ως “Braille 

smartphone, ένα σύντροφο περισσότερο από 

ένα τηλέφωνο”, καθώς φιλοδοξία του είναι να 

αξιοποιηθεί η τεχνολογία για τη βελτίωση της 

ζωής των µειονεκτούντων µελών της κοινωνίας 

και να τους βοηθήσει να συµµετάσχουν σ’ αυτή 

πληρέστερα.

Το τηλέφωνο, 

το οποίο δεν 

έχει ακόµη 

επίσηµη ονο-

µασία, έχει 

µια οθόνη 

η οποία συ-

ντίθεται από 

ένα πλέγµα 

µε “καρφίτσες”, οι οποίες κινούνται πάνω και 

κάτω για να “µεταφράσουν” σε Braille σχήµατα 

και χαρακτήρες, κάθε φορά που λαµβάνεται 

ένα µήνυµα SMS ή e-mail. Για να επιτευχθεί 

χρησιµοποιείται η τεχνολογία Shape Memory 

Alloy, σύµφωνα µε την οποία κάθε pin επεκτεί-

νεται, θυµάται και συστέλλεται πίσω στο αρχικό 

επίπεδο σχήµα του. Με δυο λόγια βασίζεται 

στην ιδέα ότι τα µέταλλα “θυµούνται” το αρχικό 

σχήµα τους, την επέκταση και στη συνέχεια, τη 

σύναψη συµβάσεων µετά τη χρήση.

Ο Dagar, απόφοιτος του σχεδιασµού αλληλε-

πίδρασης του Εθνικού Ινστιτούτου Σχεδιασµού 

(NID), πρωτοπαρουσίασε την ιδέα του πριν τρία 

χρόνια. Έχει συνεργαστεί µε την IIT του ∆ελχί 

για τη δηµιουργία του πρωτότυπου, το οποίο 

δοκιµάστηκε στο LV Prasant Eye Institute. 

Τώρα η οµάδα του ελπίζει να κυκλοφορήσει 

το τηλέφωνο ως το τέλος του 2013, στην τιµή 

περίπου των 185 δολαρίων.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



Οι επισφάλειες των ελληνικών τραπεζών θα ξεπε-

ράσουν στο τέλος του χρόνου το 40%, σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις διεθνών οίκων αξιολόγησης, ενώ µέσα στο 

καλοκαίρι θα είναι έτοιµο το σχέδιο για την αντιµετώ-

πιση της δραµατικής αύξησης των «κόκκινων» δανείων. 

Η πορεία των «κόκκινων» δανείων θα καθορίσει αν θα 

χρειαστούν επιπρόσθετα κεφάλαια για το τραπεζικό 

σύστηµα. Από τα αποτελέσµατα των τεστ αντοχής 

οι αρµόδιες αρχές -ΕΚΤ, Τράπεζα Ελλάδος, ∆ΝΤ και 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή- θα επαναπροσδιορίσουν τον 

∆εκέµβριο τις κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών 

τραπεζών. Το καυτό τρίµηνο που ξεκίνησε περιλαµβά-

νει τη δηµοσιοποίηση των ενηµερωτικών δελτίων των 

συστηµικών τραπεζών για τις ΑΜΚ και την άσκηση 

δικαιωµάτων προτίµησης.

Êáõôü êáëïêáßñé  

ãéá êüêêéíá äÜíåéá

Τις επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά κατοικίας µετρά έρευνα της Alpha 

Bank  στην οποία επισηµαίνεται ότι δεν µπορεί η φορολογία να χρησιµοποι-

είται ως µέσο αναδιανοµής εισοδήµατος. Η µελέτη κωδικοποιεί τις εξελίξεις 

της τελευταίας 3ετίας στα παρακάτω:

-Οι επενδύσεις σε κατοικίες από €26,1 δισ. που ήταν το 2007 µειώθηκαν 

στα €6,14 δισ. το 2012 και αναµένεται να µειωθούν περαιτέρω στα €5 δισ. το 

2013.

-Η Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία στον κλάδο των κατασκευών µειώθηκε 

κατά 74,2% το 2012 έναντι του 2006 και κατά 60,5% έναντι του 2000. Το 2012 

διαµορφώθηκε στα 3,62 δισ. ευρώ (1,9% του ΑΕΠ) από 16,3 δισ. ευρώ (7,8% 

του ΑΕΠ) το 2006.

-Ο αριθµός των νέων κατοικιών που προσφέρονται στην αγορά από τις 

κατασκευαστικές εταιρείες ήταν µόλις 18.571 το 2012, έναντι 29.964 το 2011, 

52.325 το 2010 και 103.865 το 2007.

-Τα συµβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων µειώθηκαν κατά 48% σε αριθµό και 

κατά 45,5% σε αξία το 2012 έναντι πτώσης 34,1% και 43% αντίστοιχα το 2011.

-Από το 2005 καταγράφεται πτώση των συναλλαγών σε ακίνητα της τάξης του 

83,3%.

Και επισηµαίνει «µετά από πρωτοφανή πτώση την περίοδο 2008-2012, η 

δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων σήµερα έχει καθηλωθεί σε υπέρµετρα 

χαµηλά επίπεδα και συνεχίζει να µειώνεται, συµπαρασύροντας πολλούς 

σηµαντικούς κλάδους της οικονοµίας. Επίσης, παρά τη σηµαντική πτώση των 

τιµών των ακινήτων, ο αριθµός των συµβολαίων συναλλαγών επί ακινήτων 

το 2012 µειώθηκε κατά 83,3% σε σχέση µε το 2005 ενώ η αναζωπύρωση της 

αγοράς ακινήτων εµποδίζεται από το κοµφούζιο που επικρατεί στη φορο-

λογία της ακίνητης περιουσίας, µε τα διάφορα νέα φορολογικά µέτρα να 

αποφασίζονται χωρίς εξασφάλιση της δυνατότητας επιβολής τους και χωρίς 

να εξετάζεται η σχέση τους µε προϋπάρχοντα µέτρα που ήδη επιβαρύνουν τα 

ακίνητα για τον ίδιο σκοπό οδηγώντας έτσι σε υπερ-φορολόγηση, ιδιαίτερα 

των συνεπών φορολογουµένων.

Συνεχίζεται και το 2013 η υποχώρηση των τιµών των ακινήτων και 
συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλά-
δος, στο πρώτο τρίµηνο του 2013 οι τιµές υποχώρησαν κατά µέσο 
όρο 11,5% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2012. Έτσι, 
αθροιστικά η υποχώρηση των τιµών από το 2011 και εντεύθεν έχει 
φθάσει το 28,7%. Πιο αναλυτικά, οι τιµές των νέων διαµερισµάτων 
υποχώρησαν εφέτος κατά 10,8% έναντι µείωσης 11,9% που κατα-
γράφηκε στις τιµές των παλαιοτέρων (ηλικίας άνω των 5 ετών). 
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύ-
πτει ότι οι τιµές των διαµερισµάτων το α΄ τρίµηνο του 2013 ήταν 
µειωµένες σε σύγκριση µε το α΄ τρίµηνο του 2012 κατά 12,6% στην 
Αθήνα, 8,2% στη Θεσσαλονίκη, 11,0% στις άλλες µεγάλες πόλεις 
και 10,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2012, 
µε βάση τα αναθεωρηµένα στοιχεία, η µείωση των τιµών στις ίδιες 

περιοχές σε σχέση µε το 2011 ήταν 11,8%, 13,4%, 10,9% και 11,7% 
αντίστοιχα. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η µείωση των τιµών 
των διαµερισµάτων τα δύο τελευταία έτη ήταν εντονότερη στα δύο 
µεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
έναντι των άλλων περιοχών. Η έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος 
και η γενικότερη απραξία που παρατηρείται στην αγορά ακινήτων, 
αποτυπώνεται και στη δραστική µείωση των συναλλαγών ή εκτιµή-
σεων που πραγµατοποιήθηκαν µε τραπεζική διαµεσολάβηση. 
Έτσι ο αριθµός τους στο πρώτο τρίµηνο εφέτος υποχώρησε στις 
5.000 έναντι 10.500 που ήταν το τελευταίο τρίµηνο του 2012. Σε 
σχέση µε πέρυσι ο αριθµός των συναλλαγών κατέγραψε µείωση 
κατά 24,5%. Συνεπακόλουθα, η αξία των ακινήτων τα οποία αφο-
ρούσαν οι εκτιµήσεις, το πρώτο τρίµηνο του 2013 ήταν µειωµένη 
κατά 34,6% σε σύγκριση µε πέρυσι.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
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Από χθες οι οφειλέτες του ∆ηµοσίου θα 

έχουν τη δυνατότητα να πωλούν ακίνητα 

για να ξεχρεώσουν καθώς δηµοσιεύτη-

κε στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεων 

η σχετική απόφαση του υπουργείου 

Οικονοµικών. Έτσι, κάθε οφειλέτης προς 

το ∆ηµόσιο θα µπορεί πλέον να δίνει 

κάποιος ακίνητο που είναι στην κατοχή 

και να εξοφλεί τα χρέη του ακόµη και αν 

το ποσό είσπραξης από την πώληση είναι 

µικρότερο του χρέους τους. Ωστόσο, στη 

ρύθµιση προβλέπεται και µία προϋπόθε-

ση: Για την έκδοση βεβαίωσης οφειλής 

από την αρµόδια υπηρεσία προκειµένου 

να προχωρήσει η µεταβίβαση του ακινή-

του, θα πρέπει το υπόλοιπο της οφειλής 

να διασφαλίζεται από λοιπά περιουσιακά 

στοιχεία του φορολογούµενου ή από 

εγγυήσεις τρίτων.

Στην απόφαση του υφυπουργού Οι-

κονοµικών διευκρινίζεται ακόµη ότι η 

βεβαίωση οφειλής θα δίδεται εφόσον 

δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι µη έκδοσης 

αποδεικτικού ενηµερότητας για τον 

οφειλέτη.

Åêðïßçóç áêéíÞôùí ãéá ÷ñÝç óôï äçìüóéï

Πρωτοφανής πτώση την περίοδο 2008-2012

Συνεχίζεται η υποχώρηση των τιµών των ακινήτων
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Γ. Στουρνάρας: Ανοίγει ο δρόµος µε τα πρωτογενή 

πλεονάσµατα- ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ Η ΕΞΟ∆ΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
τις τράπεζες συνεχίζεται το ράλι στις µετοχές- ΝΕΑ ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΤΕ  
απασχόληση 1.320.198- ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ Η ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ ΣΤΟ 64,2%  ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αυξηµένες 10% οι προκρατήσεις- Φιλόδοξες 

προβλέψεις και για το 2014- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΕΠΑΘΛΟ 
ΕΣΟ∆Α 12 ∆ΙΣ.- «Απαιτείται προστασία του καλού κλίµατος»  
Στουρνάρας: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2014  ΙΟΒΕ: 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ  
κατατεθεί στη Βουλή ο νόµος για το άνοιγµα των καταστηµάτων την 

Κυριακή- ΝΕΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-
Απελευθερώθηκαν πλήρως 247 από 343 “κλειστά” επαγγέλµατα  ΕΛ.ΣΤΑΤ.: 
ΑΛΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 27%  

ΚΕΡ∆ΟΣ: 

κυβέρνησης- ΩΡΙΜΑΖΕΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ Ο ΦΟΡΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ- Η υστέρηση των εσόδων δεν επιτρέπει πολλές κινήσεις  

 ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  Η 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ  
και µείωση τιµών- ΣΚΟΥΠΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ

 
καταγραφή της οικονοµικής συγκυρίας- ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ, ΛΕΕΙ ΤΟ ΙΟΒΕ- Βελτίωση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης 

καταγράφει η Nielsen.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
Ι∆ΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- Καταργείται το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο 

 ΣΤΟ 64,2% ΕΚΤΙΝΑΧΘΗΚΕ Η ΑΝΕΡΓΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ  Η ΕΛΛΑ∆Α ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΟ∆Ο ∆ΗΛΩΣΕ Ο 
Β. ΣΟΙΜΠΛΕ  ΝΕΑ ΠΤΩΣΗ 11,5% ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΤΡΙΜΗΝΟ  ΠΑΓΩΝΕΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ- 

ΕΞΠΡΕΣ:

για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ Ι∆ΡΥΣΗ ΕΠΕ  

άλλες µεγάλες πόλεις  ΣΤΟ 27% Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ  ΠΑΓΩΜΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ-
ο υπ. Οικονοµικών Γ. Στουρνάρας  ΕΣΠΑ: ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜµΕ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΑΜΑΡΑ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ- 

 Η ΟΛΜΕ ΩΘΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 
ΑΚΡΑ ΠΡΩΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΤΟ 64,2% ΑΝΗΛΘΕ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ- 

ΕΘΝΟΣ: Στην πρώτη γραµµή δικηγόροι, µηχανικοί, συµβολαιογράφοι και 

γιατροί- ΤΑ 20 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΜΕ ΝΟΜΟ- ΕΞΠΡΕΣ 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ∆ΕΚΟ ΓΙΑ ΞΑΦΝΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ- Από πού θα φύγουν 2.000 

ΕΠΙΜΕΝΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΕΜΠΑΙΝΕ 
ΜΕΣΑ» 10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:  
10.000 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 38 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Κυριακές το χρόνο θα λειτουργούν όλα τα εµπορικά καταστήµατα.

ΤΑ ΝΕΑ: Φροντιστήρια έστησαν βιοµηχανία πλαστών µε κόστος έως € 1.000- 

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ … DELIVERY
γραφεία και από το εξωτερικό- Σε συνεργασία µε καθηγητές αναλαµβάνουν 

και τη βαθµολόγηση των γραπτών!

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Οι εικοσάρηδες ψάχνουν 

 ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΟΙ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΠΕΡΓΟΥΝ-

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΣΕ 1.000.000 ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

επιλογών- ΣΑΚΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΞ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ- 

ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ… ΟΝΕΙΡΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ
 ΑΚΗΣ: ΤΩΡΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΛΑ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: 

ΟΛΜΟΣ ΟΛΜΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΕΚΡΗΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 27%- 

σύµβαση εργασίας- Ο ΣΕΒ ∆ΕΝ ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΧΩΡΙΣ… ΑΝΑΝΗΨΗ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ολοταχώς για επιστράτευση- Όλες οι παρατάξεις της 

πανελλαδικές η τελική απόφαση στην Ολοµέλεια των προέδρων- ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΓΙΑ 110.000 ΑΓΧΩΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ!  ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΚΟΝΤΕΡ Η ΑΝΕΡΓΙΑ 

∆ΗΛΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ- «∆ΕΝ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΦΠΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, 
ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»- Στο τραπέζι και 

νέες περικοπές κύριων συντάξεων.

ΕΣΤΙΑ: ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ- Αφέθηκε να καταρρεύση 

Η ΑΥΓΗ: Τριπλό χτύπηµα στην κάλπικη κυβερνητική αισιοδοξία- ΑΝΩΜΑΛΗ 
ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ- Άκυρο από τον υπουργό στις εξαγγελίες 

πετρέλαιο θέρµανσης. 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ 
ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: ΠΟΤΕ 
ΣΥΜΦΕΡΕΙ Η ΕΞΟ∆ΟΣ 

ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: 

ελληνικού λαού- ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΠΟΥΛΓΚΡΑΒΙΑ: ΕΤΣΙ ΠΑΡΕ∆ΩΣΑΝ ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ 
ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΥΠΟΧΘΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΑ!
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ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΠΡΕΣ |  Σελίδα 3 | 10/05/2013

 Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της υποχρέωσης καταβολής ελάχιστου 

διαδικασιών ίδρυσης εταιριών, αλλά και έκδοσης οικοδοµικών 

αδειών περιλαµβάνονται στον νέο κύκλο νοµοθετικών 

ρυθµίσεων που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης για τη 

βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος αλλά και την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στην υπό 

για ρυθµίσεις που εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια της 

κυβέρνησης για το άνοιγµα των αγορών και των επαγγελµάτων 

και όπως τόνισαν χθες σε κοινή συνέντευξη Τύπου σι 

Γιάννης Στουρνάρας είναι ανεξάρτητες από τις µνηµονιακές 

υποχρεώσεις της χώρας. Σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση 

των επαγγελµάτων οι- δύο υπουργοί ανακοίνωσαν ότι από 

τα 343 επαγγέλµατα το 72% έχει απελευθερωθεί πλήρως και 

αποµένει το αµέσως επόµενο διάστηµα n λήψη νοµοθετικών 

παρεµβάσεων για την απελευθέρωση ορισµένων ειδικοτήτων. 

Ο κ. Στουρνάρας µάλιστα ανακοίνωσε ότι ετοιµάζεται νέα 

απελευθέρωσης και οι µεταβολές στις αµοιβές και στις τιµές. 

στη Βουλή τροπολογία από τον υπουργό Ανάπτυξης που θα 

προβλέπει:

 Την κατάργηση του ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου σε 

σε συνέχεια προηγούµενης που είχε εγκριθεί τον περασµένο 

30% των διαδικασιών ίδρυσης εταιριών. Τον περιορισµό της 

δυνατότητας συναλλαγών µεταξύ συνδεδεµένων εταιριών και 

τον τρόπο αυτό ενισχύονται οι επενδυτές που δεν εµπλέκονται 

µε τις διοικήσεις των εισηγµένων και οι µέτοχοι µειοψηφίας. 

Αλλαγές στην έκδοση οικοδοµικών αδειών µε µείωση των 

θεωρεί τα στοιχεία n αστυνοµία, ενώ ενισχύεται n χρήση 

ηλεκτρονικών µέσων στις εκδόσεις αδειών καθώς µέρος του 

φακέλου θα µπορεί να υποβάλλεται και σε CD. 

Βουλή άλλη ρύθµιση του υπουργείου Ανάπτυξης για την 

αγορά καυσίµων (καταδολίευση αντλιών, νοθεία κ.ά.), την 

προστασία των καταναλωτών, τις προσφορές και τις εκπτώσεις 

των εµπορικών καταστηµάτων που θα διενεργούνται σε 

τέσσερις περιόδους κατά τη διάρκεια του χρόνου, καθώς - και 

για το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές. Σηµείωσε 

ότι το υπουργείο προτείνει 7 Κυριακές να είναι ανοιχτά τα 

Ανάπτυξης είναι n πλήρης απελευθέρωση της λειτουργίας των 

υπάρχει πλήρης συµφωνία των κοµµάτων της συγκυβέρνησης. 

τρόπο να επιβάλουµε τις θέσεις µας, αλλά δεν έχουµε και λόγο 

να µην τις υποστηρίξουµε. Γίνεται διάλογος και θα αποφασίσει 

Ανάπτυξης ανακοίνωσε τη θεσµοθέτηση νέου συστήµατος για 

τις υπεραστικές οδικές µεταφορές, στο πλαίσιο του οποίου 

θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες γραµµών: Γραµµές παροχής 

έργου µε διαγωνισµό όπου θα δίνεται αποκλειστικότητα στον 

πάροχο. Γραµµές ελεύθερης επιλογής µε µεγάλο ενδιαφέρον 

και θα ης λειτουργεί όποιος επιθυµεί. Άγονες γραµµές που θα 

προσφέρεται επιδότηση λόγω του χαµηλού ενδιαφέροντος.

ΥΨΗΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕΝΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 5 | 10/05/2013

«προσέφερε» n εταιρεία QS στην κατάταξη που δηµιούργησε 

για τα πανεπιστήµια διεθνώς για το 2013. Και αυτό, διότι το 

είχε τα περισσότερα -10- πλασαρίσµατα σχολών του στις 

βάση τα αποτελέσµατα που δηµοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα 

µεγέθη των ιδρυµάτων και τα αποτελέσµατά τους, σαφώς 

ο επικεφαλής του τµήµατος ερευνών της QS, Ben Sowter, 

ανέφερε ότι «παρατηρώντας τη συνολική επίδοση της 

της εκτείνεται σε διάφορους επιστηµονικούς κλάδους, µε τη 

µεγαλύτερη επίδοση στη µηχανική, την ηλεκτρολογία και τη 

ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα περίοδο και σε συνθήκες 

εντεινόµενου παγκόσµιου ανταγωνισµού, περνάει το 2013 

έβδοµη σε ευρωπαϊκό επίπεδο (από 13η το 2012)», ανέφερε 

από την πλευρά του στην «K» ο πρόεδρος τα σχολής, Γιάννης 

της σχολής µας, που βασίζεται στην έπειτα από έντονες, 

πολυετείς προσπάθειες εξασφάλιση και διατήρηση συλλογικής 

αριστείας στον εκπαιδευτικό και τον ερευνητικό τοµέα και 

ουσιαστικής αποτελεσµατικότητας στον διοικητικό τοµέα. 

Η επιτυχία αυτή παίρνει ιδιαίτερες διαστάσεις αν ληφθεί 
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υπόψη ότι οι προϋπολογισµοί των σχολών που προηγούνται 

αποστοµωτικά σε όλους τους αµφισβητούντες το ελληνικό 

απαισιοδοξίας και γκρίνιας που µας περιβάλλει, το 

ελπιδοφόρο µήνυµα που εκπέµπεται προκύπτει µε σαφήνεια: 

ΡΑΒΕ - ΞΗΛΩΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 13 | 10/05/2013

προσπάθεια να οριστικοποιήσει τον κατάλογο µε τους φορείς 

που θα καταργηθούν ή συγχωνευθούν και από τους οποίους 

θα προέλθει n βασική δεξαµενή για τις 2.000 απολύσεις 

τρόικα. Αγκάθι εξακολουθούν να αποτελούν τα προσκόµµατα 

από διάφορους υπουργούς, οι οποίοι επιχειρούν να διασώσουν 

εποπτευόµενους φορείς τους, επικαλούµενοι µεταξύ άλλων 

που επιτελούν δεν µπορούν να µεταφερθούν σε άλλες 

υπηρεσίες. Για την κατάρτιση της λίστας των καταργούµενων 

ή συγχωνευόµενων φορέων πραγµατοποιούνται τις τελευταίες 

ηµέρες συνεχείς συσκέψεις σε διυπουργικό επίπεδο. 

Σε πρώτη φάση αναµένεται την επόµενη εβδοµάδα να 

ανακοινωθεί, σύµφωνα µε πληροφορίες, ένας κατάλογος µε 20 

νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που θα καταργηθούν και οι 

υπάλληλοι των οποίων, βάσει και των πρόσφατων νοµοθετικών 

διατάξεων, θα αποµακρυνθούν. «To πολιτικό κόστος της 

άµεσης αποµάκρυνσης δηµοσίων υπαλλήλων είναι αυτό 

που προκαλεί και τις καθυστερήσεις από τους υπουργούς», 

φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα αποτελεί µνηµονιακή 

δέσµευση. Η διαδικασία εξάλλου θα πρέπει να συνεχιστεί 

δεδοµένου ότι εκτός από τους 2.000 υπαλλήλους οι οποίοι 

αριθµός αποµακρύνσεων έως το τέλος του έτους.

ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-14 | 10/05/2013

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της απεργίας των 

καθηγητών µέσα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Από χθες 

n απεργία δεν είναι πια βέβαιη, αλλά πιθανή. Σύµφωνα 

µε εκτιµήσεις έµπειρων συνδικαλιστών, οι πιθανότητες 

να αποφασιστεί ή όχι απεργία κατά τη διάρκεια των 

πανελλαδικών εξετάσεων είναι πλέον µοιρασµένες. Την 

αιφνίδια ανατροπή προκάλεσε επίθεση συνδικαλιστικών 

είναι «λαγός» του νοµοσχεδίου Βρούτση για αλλαγή των 

διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας που καθορίζουν τις 

προϋποθέσεις νοµιµότητας των απεργιακών κινητοποιήσεων 

των συνδικάτων.  Η «ρήτρα συµµετοχής» που έθεσε n 

γίνει δεκτή κατά πλειοψηφία από τις άλλες παρατάξεις 

της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς «προποµπός» του 

κυβερνητικού σχεδίου για τη θεσµοθέτηση ποσοστού 

σύµφωνα µε διαρροές) στις διαδικασίες λήψης απεργιακών 

µεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας 

ένδειξη διαµαρτυρίας για την «άδικη επίθεση» σε βάρος 

της παράταξης που πρωτοστάτησε για να αποφασιστεί 

απεργία στις εξετάσεις µε προσωπικό κόστος για τα στελέχη 

της που στήριξαν την επιλογή της µετωπικής σύγκρουσης 

ανατροπή µε την επίκληση όσων διηµείφθησαν σε συνάντηση 

η ευκαιρία να τσακίσει τον κλάδο». Σηµειώνεται ότι n 

και πενθήµερες επαναλαµβανόµενες στη συνέχεια) στην 

ενδεικτική ψηφοφορία και ήδη συντασσόταν το πρακτικό της 

συνεδρίασης. Αισιόδοξος ότι n απεργία «θα περάσει» στη 

σηµερινή συνεδρίαση, που ορίστηκε να ξεκινήσει στις 12 το 

µεσηµέρι, δήλωσε χθες βράδυ µετά τις εξελίξεις ο πρόεδρος 

κινητοποιήσεις των καθηγητών την ώρα των εξετάσεων, 

παίζει κοµµατικά παιχνίδια σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων 

εµφανίστηκε µε δύο γραµµές. Στον αντίποδα των δηλώσεων 

συµπαράστασης στους καθηγητές, στις οποίες προέβησαν 

χθες στελέχη της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, βρέθηκε 

µε τη δήλωση ότι οι κινητοποιήσεις πρέπει να έχουν τη 

συναίνεση της κοινωνίας. Κάθετα αντίθετος µε το ενδεχόµενο 

απεργίας µέσα στις εξετάσεις δήλωσε ο πρόεδρος του 

συνδικαλιστικής ηγεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να 


