
Έως και σήµερα, Παρασκευή, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και 

Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) µπορούν να επισκέπτονται την σελίδα του 

υπουργείου Παιδείας http://exams.minedu.gov.gr και να υποβάλουν ηλεκτρο-

νικά το µηχανογραφικό τους δελτίο (Μ.∆.). Υπενθυµίζεται ότι η προθεσµία 

είναι αποκλειστική και µετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα 

µπορεί να οριστικοποιήσει το Μ.∆
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Αναλυτικά  

στη σελ. 5 

Η Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ – Πα-

νελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, με 

ψήφισμα της που εκδόθηκε σε συνε-

δρίαση της 29ης Ιουνίου 2013 χαρα-

κτηρίζει «εκτρωματικούς» και ζητά 

την άμεση κατάργηση  των νόμων: 

-Ν.3894/10, (ευρύτερα γνωστός ως 

νόμος του “fast-track”) που οδηγεί 

στα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυ-

ξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣ-

ΧΑΣΕ).

- Ν.3986/11, που προβλέπει τα Ει-

δικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης 

Δημόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), που 

αφορούν τα δημόσια ακίνητα, τα 

οποία πλέον εκλαμβάνονται σαν 

ιδιωτική περιουσία του κράτους και 

μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ.

 Παράλληλα η Αντιπροσωπεία του 

ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρ-

χιτεκτόνων ανακοίνωσε ότι αποφα-

σίζει:

-Την απόσυρση των εκπρόσωπων 

του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ από οποιαδήποτε 

διαβούλευση με αντικείμενο την 

εφαρμογή των παραπάνω νόμων και 

σχεδίων.

-Τη γνωστοποίηση της παρούσας 

απόφασης στο ΥΠΕΚΑ, στους φο-

ρείς που κλήθηκαν στη διαβούλευ-

ση για τη μεταρρύθμιση και στα μέλη 

του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

-Όσον αφορά τον Αστικό Σχεδιασμό 

αυτός δεν μπορεί να συζητιέται στη 

λογική της εξυπηρέτησης των ιδιω-

τικών συμφερόντων του κεφαλαίου 

και στην καταστροφική λογική προ-

σέλκυσης “επενδυτών”. Είμαστε 

αντίθετοι στη λογική που βλέπει την 

πόλη ως πεδίο χρηματιστηριακών 

παιχνιδιών εκτοπίζοντας τους “ανε-

πιθύμητους” και επιβάλλοντας μια 

λογική «gentrification», δηλαδή μιας 

πόλης για τους λίγους.

-Ο Σύλλογος να σταθεί αλληλέγγυος 

και να υποστηρίξει τόσο τα κινήμα-

τα πόλης, όσο και τις προσπάθειες 

οργάνωσης όσων θα διεκδικούν το 

δικαίωμα στη στέγαση. Να στηριχθεί 

κάθε προσπάθεια που στην πράξη 

διεκδικεί τους δημόσιους χώρους 

και το δικαίωμα στην κατοικία. 

Η Αντιπροσωπεία 
αποφάσισε την 
απόσυρση των 
εκπρόσωπων 
του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ 
από οποιαδήποτε 
διαβούλευση µε 
αντικείµενο την 
εφαρµογή των 
νόµων 3894/10 
και 3986/11.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ

Να καταργηθούν  οι «εκτρωµατικοί» 
χωροταξικοί νόµοι

¼ôáí ïé «åöéÜëôåò» ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, 

åêåßíïé ðïõ Ýðáéîáí ôïí ðëÝïí áðïöáóéóôéêü 

ñüëï ãéá ôçí åðéäñïìÞ ôùí «ìíçìïíßùí» óôç 

÷þñá ìáò, öôÜíïõí óôï óçìåßï íá äçëþíïõí 

üôé «ï ðáñáãùãéêüò ìáò éóôüò Ý÷åé õðïóôåß 

áíÞêåóôï âëÜâç» êáé «ôï éëéããéþäåò ðïóïóôü 

áíåñãßáò èá ÷ñåéáóôåß ðïëëÜ ÷ñüíéá ãéá íá 

åðáíÝëèåé óå áíåêôÜ åðßðåäá», ôüôå, üíôùò, ôá 

ðñÜãìáôá âñßóêïíôáé óôï «ìç ðáñÝêåé», üðùò 

óçìåéþíáìå ÷ôåò.

Ï ðñüåäñïò ôïõ ÓõíäÝóìïõ Åëëçíéêþí Âéïìç-

÷áíéþí, áò áíáëïãéóôåß üóá äÞëùíå êáé Ýðñáôôå, 

ôá áìÝóùò ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá, ãéá íá åðé-

âëçèïýí ôá ìÝôñá äéÜëõóçò ôïõ ðáñáãùãéêïý 

éóôïý, ôùí óôïé÷åéùäþí êáíüíùí ðñïóôáóßáò 

ôçò åñãáóßáò, ôùí óõëëïãéêþí óõìâÜóåùí êáé 

êáô’ åðÝêôáóç ôùí áóöáëéóôéêþí ôáìåßùí. ¼ôáí 

õðáãüñåõå óôïõò åêðñïóþðïõò ôçò «ôñüéêá» ôá 

ìÝôñá ïñéæüíôéáò ðåñéêïðÞò ôùí ðÜóçò öýóçò 

áìïéâþí, êáôÝäéäå ùò öïñïêëÝöôåò óõëëÞâäçí 

ôïõò ¸ëëçíåò, õðåñèåìáôßæïíôáò õðÝñ ôùí 

öïñïëïãéêþí êáé Üëëùí áðáëëáãþí ôùí ìåëþí 

ôïõ ÓõíäÝóìïõ ôïõ êáé ìéáò «êëßêáò» Üëëùí 

óõìöåñüíôùí. Êé üôáí, ôçí þñá ðïõ, ãéá ðáñÜ-

äåéãìá, ïé êáôáóêåõÝò êáé ç ïéêïäïìÞ êáôÝñ-

ñåå, ôá ìÝëç ôïõ áýîáíáí ôï êüóôïò ôùí õëéêþí, 

åêåßíïò ðåñß Üëëá ôßñâáæå.

Áò áíáëïãéóôåß ôéò áðñüêëçôåò åðéèÝóåéò – Üìå-

óåò êáé Ýììåóåò - óå åêåßíïõò (ð.÷. ôï ÔÅÅ) ðïõ 

õðïóôÞñéæáí åìöáôéêÜ êáé ôåêìçñéùìÝíá ðùò 

äåí õðÜñ÷ïõí «ìáãéêÝò óõíôáãÝò áíÜêáìøçò, 

ðüóï ìÜëëïí åðéóôñïöÞò óôéò ðáëéÝò êáëÝò 

ìÝñåò» êáé ðùò ç ýöåóç óôçí ïðïßá óðñþ-

÷íïõí – êáè’ õðüäåéîÞ ôïõ – ôçí ïéêïíïìßá ôçò 

÷þñáò îÝíïé …áðïéêéïêñÜôåò êáé …åäþäéìïé 

ðïëéôéêïß ößëïé ôïõ, èá óõìðáñáóýñåé üëïõò 

óôïí «êáéÜäá».

ÐëÝïí Ýíá Ý÷ïõìå íá ðïýìå: «åßíáé áñãÜ ãéá 

äÜêñõá ÄçìÞôñç»… 

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

15
Ιουλίου

2013

«Πιστο-

ποιητικό και έλεγχοι των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων»

ΑΘΗΝΑ

για τα υδροπλάνα

ΣΥΡΟΣ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
∆ιπλωµατούχων Μηχανο-
λόγων – Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών (Π.Σ.∆.Μ.-Η)

Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου

30
Ιουλίου

2013

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλη-

ροφορικής (PCI 2013)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Εταιρεία Επι-
στηµόνων Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών, Α.Π.Θ., 
Παν. Μακεδονίας κ.ά. 
φορείς

19-21
Σεπτεµβρίου

2013

Tην επιχορήγηση 10 θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι µηνών σε επιχειρήσεις 

στη Γερµανία, προκηρύσσει το Ίδρυµα Μποδοσάκη, σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της 

Γερµανίας στην Αθήνα και το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητή-

ριο. Η πρακτική άσκηση αρχίζει το Νοέµβρη του 2013 και οι υπότροφοι θα λαµβάνουν 

από το Ίδρυµα Μποδοσάκη µηνιαία επιχορήγηση. 

 Αίτηση µπορούν να υποβάλουν κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης ή 

τελειόφοιτοι µεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων τόσο το πρώτο πτυχίο όσο και το 

µεταπτυχιακό περιλαµβάνεται στις παρακάτω ειδικότητες: 

-  Οικονοµικών Επιστηµών, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επι-

χειρήσεων, ∆ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, ∆ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας 

-  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής, 

Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 

-  Γ. Χηµικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μεταλλειολόγων Μηχανικών, 

Χηµικών. 

Μεταξύ άλλων απαιτούνται άριστες γνώσεις της αγγλικής γλώσσας και χρήση Η/Υ. Οι 

υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους. 

Ως προθεσµία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί η 26η Ιουλίου. 

Πληροφορίες: www.bodossaki.gr

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

   Ως τις 19 Ιουλίου 2013 υπενθυµίζεται ότι 

µπορούν να υποβάλλουν συµµετοχή οι ενδια-

φερόµενοι για τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής 

του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, 

τα οποία και θα απονεµηθούν το ∆εκέµβριο 

του 2013.

 Υποψήφιοι για βράβευση µπορούν να είναι 

όλοι οι Έλληνες αρχιτέκτονες, ανεξαρτήτως 

ηλικίας. 

Στόχος των βραβείων είναι η επισήµανση και 

η ανάδειξη εκείνων των σύγχρονων αρχιτε-

κτονικών πραγµατοποιήσεων των οποίων ο 

κατασκευαστικός, τυπολογικός και µορφο-

λογικός χαρακτήρας, καθώς και η ένταξη 

στο περιβάλλον, συνθέτουν µια δηµιουργική 

πρόταση µε ανανεωτικά στοιχεία, στο πλαίσιο 

του υφιστάµενου δοµηµένου περιβάλλοντος.

Τα βραβεία αφορούν σε πραγµατοποιηµένο 

έργο Ελλήνων αρχιτεκτόνων και απονέµονται 

κάθε τέσσερα χρόνια από το 2000. Στη φετινή 

διοργάνωση, θα απονεµηθούν βραβεία σε 

δύο κατηγορίες: η πρώτη κατηγορία αφορά 

στην κατοικία και η δεύτερη κατηγορία αφο-

ρά στα κτίρια κοινής χρήσης και  το δηµόσιο 

χώρο.

Για βράβευση µπορούν να υποβληθούν ένα 

έως τρία έργα του ίδιου αρχιτέκτονα. Για 

τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής των 

βραβείων θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό 

των 100 ευρώ/συµµετοχή.

Πληροφορίες: Τηλ.: 210-7216670, 210-

7259410, ηλεκτρονική διεύθυνση: info@

heliarch.gr, ιστοσελίδα www.heliarch.gr

Βραβεία σε έργα  
Ελλήνων αρχιτεκτόνων             

ΤΕDxKalamata “Brave New World” 
Το δεύτερο TEDxKalamata που θα φέρει τον 

τίτλο “Brave New World” θα φιλοξενηθεί στις 

26 Ιουλίου στο Κάστρο της Καλαµάτας και στις 

27 Ιουλίου στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας 

Μεσσήνης.

Το Brave New World είναι το πρώτο TEDx στον 

κόσµο που πραγµατοποιείται σε αρχαιολογικό 

χώρο. Στα πρότυπα της λειτουργίας του Εκκλη-

σιαστηρίου, θα «ζωντανέψει» ο χώρος, που οι 

πολίτες της Αρχαίας Ελλάδας µοιράζονταν τις 

ιδέες τους για την πολιτική, τη φιλοσοφία, την 

τέχνη και την επιστήµη. Εκεί από όπου ξεκίνη-

σαν ιδέες και ιδεώδη να ταξιδεύουν σε όλο τον 

κόσµο, αλλάζοντας ουσιαστικά τον παγκόσµιο 

πολιτισµό.  ∆εκαοκτώ (18) ακαδηµαϊκοί, επι-

χειρηµατίες, καλλιτέχνες και οραµατιστές, από 

επτά χώρες, θα παρουσιάσουν και θα προτεί-

νουν τρόπους ένταξης βέλτιστων πρακτικών 

και καινοτόµων ιδεών σε µία νέα …θαρραλέα 

πόλη, που µπορεί να γίνει η πρωτεύουσα και το 

σηµείο αναφοράς της Μεσογείου. 

Ένα κέντρο που θα εκφράζει την κουλτούρα και 

τον πολιτισµό µιας νέας εποχής. Πληροφορίες: 

www.tedxkalamata.com
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ΕΛΣΤΑΤ: Στο 26,9% η ανεργία τον Απρίλιο

Στον «αέρα» κατασκευαστικές εταιρείες και έργα
Καταγγέλλει ο ΣΑΤΕ µε επιστολή του προς τον υπουργό Υποδοµών 

Στο 26,9% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2013, έναντι 

23,1% τον Απρίλιο του 2012 και 26,8% το Μάρτιο του 2013, σύµφωνα 

µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο 

του 2013 ανήλθε σε 26,9 έναντι 23,1% τον Απρίλιο του 2012 και 26,8% 

το Μάρτιο του 2013. Το σύνολο των απασχολουµένων κατά τον Απρίλιο 

του 2013 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.636.042 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν 

σε 1.337.621 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε 

σε 3.337.051 άτοµα. Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 159.955 άτο-

µα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2012 (µείωση 4,2%) ενώ αυξήθηκαν 

κατά 43.668 άτοµα σε σχέση µε το Μάρτιο του 2013 (αύξηση 1,2%). Οι 

άνεργοι αυξήθηκαν κατά 194.746 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 

2012 (αύξηση 17,0%) και κατά 24.025 άτοµα σε σχέση µε το Μάρτιο 

του 2013 (αύξηση 1,8%). Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα 

που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 23.770 

άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2012 (µείωση 7%) και κατά 20.218 

άτοµα σε σχέση µε το Μάρτιο του 2013 (µείωση 0,6%)

Τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυµονεί, τόσο για τις κατασκευ-

αστικές εταιρείες, όσο και – κυρίως – τα έργα, η καθυστέρηση ή 

και παράλειψη έγκαιρης θέσπισης, από την προηγούµενη πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου, διατάξεων που αφορούν στο Μητρώο Εργο-

ληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), επισηµαίνει σε επιστολή του προς 

τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Μιχάλη Χρυσοχο-

ΐδη, ο ΣΑΤΕ.

Ειδικότερα, ενόψει επανάκρισης πλήθους εργοληπτικών εταιρει-

ών µετά την 30η Ιουνίου 2013, υπογραµµίζεται, ότι η καθυστέρηση 

της αναγκαίας πλήρους νοµοθετικής ρύθµισης των θεµάτων ΜΕΕΠ, 

απειλεί την οµαλή εκτέλεση των έργων και κατά συνέπεια την απορ-

ρόφηση των, ιδιαίτερα αναγκαίων, κοινοτικών πόρων από την Χώρα, 

τονίζοντας πως το γεγονός αυτό είναι ανεπίτρεπτο, δεδοµένης της 

αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας και της προσπάθειας που κατα-

βάλλεται για έξοδο από την οικονοµική και κοινωνική κρίση.

Στην επιστολή επισυνάπτονται τα αλλεπάλληλα έγγραφα που είχαν 

σταλεί στην προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, στα 

οποία γίνεται αναφορά  στις διατάξεις που πρέπει να θεσπιστούν ή 

τροποποιηθούν.

Υπενθυµίζουµε ότι ο ΣΑΤΕ, σε σύµφωνη γνώµη µε την Επιτροπή ανα-

θεώρησης του ΜΕΕΠ, την οποία είχε συγκροτήσει το Υπουργείο, είχε 

προτείνει, µεταξύ άλλων:

-Την µείωση της σταθεράς του κύκλου εργασιών, όπως περιλαµ-

βάνεται στον παρανοµαστή του τύπου κατάταξης των εταιρειών του 

ΜΕΕΠ, τουλάχιστον κατά 25%, δεδοµένου ότι η πραγµατική υποχώ-

ρηση του κύκλου εργασιών των εταιρειών ανέρχεται, κατά µέσο όρο, 

σε 40% περίπου, λόγω της συρρίκνωσης του Προγράµµατος ∆ηµοσί-

ων Επενδύσεων (Π∆Ε), αλλά και των καθυστερήσεων στην συµβασι-

οποίηση, εξέλιξη και πληρωµή των έργων, δηλαδή, για λόγους που 

δεν ανάγονται στην ευθύνη των εργοληπτικών επιχειρήσεων.

-Την αποτροπή της πριµοδότησης µε τον αυξητικό συντελεστή Γ στις 

συγχωνεύσεις νέων εταιρειών 3ης τάξης (κάτω της 3ετίας), προκει-

µένου να αποφευχθεί το φαινόµενο της ίδρυσης πλασµατικών εται-

ρειών 3ης τάξης, µε σκοπό και µόνο την ενίσχυση άλλης εταιρείας. 

-Τον περιορισµό της προαπαιτούµενης στελέχωσης των επιχειρήσε-

ων, ώστε να σταµατήσει «το εµπόριο των πτυχίων ΜΕΚ και η πλασµα-

τική στελέχωση» (που είναι αδύνατον να αστυνοµευτεί), φαινόµενο 

που «αποτελεί όνειδος για την όλη διαδικασία κρίσεως των ΜΕΕΠ 

και δεν συνάδει µε την σηµερινή πραγµατικότητα που απαιτεί την 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων».

-Τον συνυπολογισµό στον κύκλο εργασιών των κατασκευών, που 

έχουν µεν υλοποιηθεί αλλά δεν έχουν πουληθεί (όπως κτίρια, δια-

µερίσµατα κ.λπ.), πράγµα σύνηθες σήµερα και σπάνιο στο παρελθόν, 

και, επιπλέον, να περιληφθούν στον υπολογισµό και τα διαµερίσµατα 

που κατασκευάζουν οι εργολάβοι για λογαριασµό του οικοπεδούχου, 

στην περίπτωση της αντιπαροχής.

-Την πρόβλεψη ειδικής µεταβατικής διάταξης, ώστε στη πρόσφατη 

ρύθµιση για µείωση των πρόσθετων εγγυητικών καλής εκτέλεσης, 

να συµπεριληφθούν και οι υφιστάµενες συµβάσεις και να αποτραπεί 

κατ’ αυτό τον τρόπο µια στρέβλωση της αγοράς, αφού από την διά-

ταξη ευνοούνται µόνο όσες εργοληπτικές εταιρείες αναλαµβάνουν 

νέα έργα.

Γι’ αυτά και µια σειρά άλλα ζητήµατα που απασχολούν ένα παραγω-

γικό κλάδο που από το Γ’ τρίµηνο του 2008 έως σήµερα έχει απολέ-

σει πάνω από 230 χιλιάδες θέσεις εργασίας, µε προφανείς επιπτώ-

σεις στο σύνολο της οικονοµίας, ο ΣΑΤΕ ζητά επείγουσα συνάντηση 

µε το νέο υπουργό.

Απογοητευτικά είναι τα αποτελέσµατα έρευνας του ΙΝΚΑ για τον εγ-

χώριο τουρισµό καθώς το 73% των Ελλήνων σε σχέση µε το 69% πέρυ-

σι, δεν θα κάνει καλοκαιρινές διακοπές. Οι αιτίες για τη µη πραγµα-

τοποίηση των διακοπών είναι: οικονοµικοί λόγοι 70%, επαγγελµατική 

και εισοδηµατική αστάθεια 20%, επαγγελµατικές υποχρεώσεις και 

άλλοι λόγοι 10%.

Ïé Ýëëçíåò äåí ðÜíå äéáêïðÝò 
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3΄πριν την πρόσκρουση 
Η πτήση κατέβηκε πιο γρήγορα και πιο από-

τοµα από ότι η πτήση της ίδιας εταιρείας την 

προηγούµενη ηµέρα, σύµφωνα µε το γράφη-

µα της FlightAware.com, αλλά οι ερευνητές 

της NTSB (Υπηρεσία Ασφάλειας Πτήσεων), το 

αµφισβητούν.

1,5΄΄πριν
Οι πιλότοι φωνάζουν «go around», 

δηλαδή µαταίωση προσγείωσης, οι 

επιβάτες καταθέτουν ότι άκουσαν 

τις µηχανές να φορτσάρουν και 

ένιωσαν τη µύτη του αεροπλάνου 

να παίρνει απότοµα κλίση προς τα 

πάνω.

Πρόσκρουση
Η απότοµη κίνηση, έφερε την ουρά του 

αεροπλάνου στην κατώτερη θέση, µε συνέ-

πεια να κτυπήσει αυτή στον κυµατοθραύστη 

στην αρχή του διαδρόµου. Ο καταγραφέας 

δείχνει κατά τη στιγµή της πρόσκρουσης 

ταχύτητα 106 κόµβων (122 mph). Το κατώ-

τερο τµήµα της ουράς βρέθηκε στα βράχια 

και ένα µεγάλο κοµµάτι στο νερό.

Η κατάληξη
Οι περισσότεροι από τους επιβάτες, πριν το 

αεροσκάφος τυλιχτεί στις φλόγες, πρόλαβαν 

και το εγκατέλειψαν, βοηθώντας, µάλιστα, 

στον απεγλωβισµό µελών του πληρώµατος. 

Τραγικό θα είναι αν επιβεβαιωθεί ο ιατρο-

δικαστής που υποστηρίζει ότι ο θάνατος του 

ενός εκ’ των δυο επιβατών ήταν συνέπεια …

τροχαίου: παρασύρθηκε από όχηµα έκτα-

κτης ανάγκης, υποστηρίζει!

Συντρίµια στο διάδροµο
Οι τρεις αεροσυνοδοί που κάθονταν στο πίσω 

µέρος του αεροπλάνου βρέθηκαν τραυµατι-

σµένες στην αρχή του διαδρόµου, ανάµεσα σε 

συντρίµια, φαγητά, εφηµερίδες, περιοδικά και 

µια από τις οκτώ πόρτες. Με την απώλεια της 

ουράς, η πορεία πλέον ήταν ανεξέλεγκτη.

Στις φλόγες
Το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδροµο και 

σταµάτησε στο χωράφι. Κατά την τρελή πορεία 

ο δεξιός κινητήρας ξηλώνεται και σφηνώνεται 

στα πλάγια της ατράκτου. Σε συνδυασµό µε τη 

διάρρηξη των δεξαµενών, προκαλεί πυρκαγιά. 

Ο άλλος βρέθηκε σε µεγάλη απόσταση.

7΄΄ πριν
∆εδοµένα της πτήσης και καταγραµµένες συνοµι-

λίες στο θάλαµο διακυβέρνησης, φανερώνουν ότι 

το αεροσκάφος πλησίαζε µε µικρότερη από την 

προβλεπόµενη ταχύτητα (137 κόµβους=157 mph). 

Στα 4 δευτερόλεπτα, ο υπολογιστής του αερο-

πλάνου προειδοποιεί για τον κίνδυνο. Στα 3 δευ-

τερόλεπτα ο καταγραφέας δείχνει ταχύτητα 103 

κόµβους (118 mph) και ισχύ κινητήρων στο 50%.

Το Σάββατο, η πτήση 214 της Asiana Airlines, µε Boeing 777, προερχόµενη από τη Σεούλ, εξελισσόταν κανονικά έως 3-4 λεπτά πριν την προσγείωση στο 
αεροδρόµιο του Σαν Φρανσίσκο. Από το χρονικό εκείνο σηµείο και µετά, όλα έγιναν δραµατικά µε κατάληξη δυο νεαρά παιδιά (16 ετών) νεκρά και δεκά-
δες, από τους πάνω από 300 επιβάτες, τραυµατίες, αρκετοί σοβαρά. Οι ειδικοί επιχειρούν να αναλύσουν τα αίτια του δυστυχήµατος, αξιοποιώντας φωτο-
γραφίες και στοιχεία του “µαύρου κουτιού”, για να ανασυνθέσουν το χρονικό της καταστροφής. Όσα έχουν γίνει γνωστά καταγράφονται στη συνέχεια.

ΓΡΑΦΗΜΑ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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Το Boeing 777-200ER, ήταν ένα από τα συνολικά 12 που διέθετε η Asiana Airlines. Θεωρείται ασφαλές, καθώς έχει καταγραφεί µόνο ένα προη-
γούµενο ατύχηµα σε πτήση της British Airways από το Πεκίνο: τον Ιανουάριο του 2008, ένα όµοιο αεροσκάφος έφτασε στο αεροδρόµιο Heathrow 
µε πρόβληµα στον κινητήρα που παρουσιάστηκε λίγο πριν την προσγείωση, το οποίο αποδόθηκε στην ρευστότητα των καυσίµων µετά από µια 
µακρά πτήση πάνω από τη Σιβηρία. Επιβάτες και πλήρωµα δεν έπαθαν τίποτα τότε.

Πλήρωµα  
και αεροσκάφος

Ο κυβερνήτης του αερο-

σκάφους, την ώρα της 

προσγείωσης, καθόταν 

στον θάλαµο επιβατών. Στη θέση του στο πιλοτήριο βρισκόταν 

ένας εκπαιδευτής-πιλότων, µε 10.000 ώρες πτήσεις, αλλά µε µικρή 

εµπειρία στα Boeing 777. Στην άλλη θέση καθόταν ένας εκπαιδευ-

όµενος. Ο κυβερνήτης τραυµατίστηκε, ενώ οι υπόλοιποι πιλότοι 

βγήκαν αλώβητοι.
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Η Αντιπροσωπεία του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ αποφάσισε 

την απόσυρση των εκπρόσωπων του ΣΑ∆ΑΣ-

ΠΕΑ  από οποιαδήποτε διαβούλευση µε αντι-

κείµενο την εφαρµογή των νόµων 3894/10 και 

3986/11, τους οποίους µε ψήφισµα της, που 

εκδόθηκε σε συνεδρίαση της 29ης Ιουνίου 

2013 χαρακτηρίζει «εκτρωµατικούς» και ζητά 

την άµεση κατάργηση  τους. Αναλυτικά µε θέµα  

για τη «Μεταρρύθµιση του συστήµατος χωρο-

ταξικού και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού», στο 

ψήφισµα, που υπογράφει ο πρόεδρος της Αντι-

προσωπείας ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Χρήστος Σελιανίτης 

σηµειώνεται ότι: 

-«Στις 23 Απριλίου 2010 ανακοινώνεται η προ-

σφυγή της Ελλάδας στον “µηχανισµό στήριξης” 

που συγκροτεί η τρόικα ∆ΝΤ/ΕΚΤ/ΕΕ. Οι συ-

νέπειες που βιώνει η Ελληνική κοινωνία από 

τα διαδοχικά µνηµόνια και τις πολιτικές των 

διαδοχικών µνηµονιακών κυβερνήσεων έχουν 

και χωρική συνιστώσα. Η διαχρονική πολιτική 

ενίσχυσης της µικρής ιδιοκτησίας ανατρέπεται 

και οι πολιτικές υπερφορολόγησης της κατοχής 

ακίνητης περιουσίας οδηγούν στην υφαρπαγή 

της γης και των ακινήτων και στη συγκέντρωσή 

τους στα χέρια ολίγων. Η τρέχουσα πολιτική, η 

οποία επαγγέλλεται µία ανάπτυξη στηριγµένη 

στην υποβάθµιση τόσο των εργασιακών όρων 

και αποδοχών όσο και της προστασίας του φυσι-

κού και δοµηµένου περιβάλλοντος, οδηγεί στην 

υιοθέτηση νοµικών εργαλείων που στο όνοµα 

της διευκόλυνσης των “στρατηγικών επενδύ-

σεων” καταργούν επί της ουσίας τον σχεδιασµό. 

Τόσο ο Ν.3894/10 (ευρύτερα γνωστός ως νόµος 

του “fast-track”) που οδηγεί στα Ειδικά Σχέδια 

Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων 

(ΕΣΧΑΣΕ), όσο και ο Ν.3986/11 που προβλέπει 

τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµόσιων 

Ακινήτων (ΕΣΧΑ∆Α), που αφορούν τα δηµόσια 

ακίνητα, τα οποία πλέον εκλαµβάνονται σαν ιδι-

ωτική περιουσία του κράτους και µεταβιβάζο-

νται στο ΤΑΙΠΕ∆, διαµορφώνουν µία κατάσταση 

όπου αντί να προσαρµόζεται ο επενδυτής στη 

νοµοθεσία, προσαρµόζεται η νοµοθεσία στον 

επενδυτή.  Τα ΕΣΧΑΣΕ/ΕΣΧΑ∆Α µπορούν να τρο-

ποποιούν τους όρους εγκεκριµένων Ρυθµιστι-

κών Σχεδίων, ΖΟΕ, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ρυµοτοµικά, 

πολεοδοµικές µελέτες και σχέδια πόλεως. Τα 

ακίνητα που χωροθετούνται εντός των ΕΣΧΑΣΕ/

ΕΣΧΑ∆Α µπορούν να υπερβαίνουν τους όρους 

και περιορισµούς δόµησης όπως περιγράφονται 

στον Οικοδοµικό Κανονισµό, για την λειτουργία 

των συγκεκριµένων επενδύσεων µπορεί να πα-

ραχωρείται στον επενδυτή το δικαίωµα χρήσης 

της παραλίας, του αιγιαλού, ακόµα και του πυθ-

µένα της θάλασσας και τα βοηθητικά και συνο-

δά έργα για την πραγµατοποίηση της επένδυσης 

εκτελούνται κατά προτεραιότητα. Για την εξυπη-

ρέτηση των συγκεκριµένων επενδύσεων ορίζο-

νται διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 

ιδιοκτησιών, σε όφελος του ιδιώτη επενδυτή και 

τέλος µπορεί να δηµιουργούνται “ειδικές ζώνες 

προστασίας και ελέγχου” γύρω από τις περιοχές 

των  ΕΣΧΑΣΕ/ΕΣΧΑ∆Α, στις οποίες µπορεί να 

επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισµοί στις 

χρήσεις γης, στη δόµηση και στην εγκατάσταση 

και άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών. 

Η λεγόµενη “µεταρρύθµιση του συστήµατος 

χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού”, 

όπως προτάθηκε από το ΥΠΕΚΑ, αποτελεί κατ’ 

αρχήν µία προσπάθεια «νοµικής θωράκισης» 

των ΕΣΧΑΣΕ/ΕΣΧΑ∆Α. Επιπλέον, στο πλαίσιο 

της συγκεκριµένης “µεταρρύθµισης”, όλα τα 

επίπεδα σχεδιασµού από το επίπεδο των ΓΠΣ/

ΣΧΟΟΑΠ και πάνω (συµπεριλαµβανοµένων 

και των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ), µετατρέπονται από δε-

σµευτικά σε “κατευθυντήρια”, ενώ ειδικά το 

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης µετατρέπεται σε “κείµενο 

αρχών, στόχων, πολιτικών προτεραιοτήτων και 

βασικών επιλογών της κυβερνητικής πολιτι-

κής, το οποίο δεν αποτελεί σχέδιο”. Τέλος, µε το 

καθεστώς της “µεταρρύθµισης” “µια επένδυση 

θα αρκεί να είναι συµβατή (και/ή να εντάσσε-

ται) µε δύο επίπεδα σχεδιασµού ανάλογα µε τα 

χαρακτηριστικά της: αντίστοιχο Ειδικό ή Περι-

φερειακό πλαίσιο και τοπικό Σχέδιο Χρήσεων 

Γης.  Έτσι, στοιχεία του προκλητικά ευνοϊκού 

καθεστώτος που απολαµβάνουν µε το fast-

track οι λεγόµενες στρατηγικές επενδύσεις, 

µεταφέρονται και σε δραστηριότητες που λόγω 

µεγέθους σε καµία περίπτωση δεν θα µπορού-

σαν να χαρακτηριστούν στρατηγικές. Όµως µε 

αυτόν τον τρόπο καταργείται επί της ουσίας ο 

σχεδιασµός και αντικαθίσταται από σηµειακές, 

φωτογραφικές ρυθµίσεις, που επιπλέον σίγου-

ρα θα αποδειχθούν και αλληλοσυγκρουόµενες, 

ενώ καταργείται κάθε ίχνος της έστω και τυπι-

κής, διαµεσολαβηµένης και µε άνισους όρους 

συµµετοχής των κοινωνιών στο σχεδιασµό, για 

να αντικατασταθεί απροσχηµάτιστα από το δί-

καιο του ισχυρότερου και τις συγκυριακές κι-

νήσεις του διεθνούς και εγχώριου κεφαλαίου. 

Ένα καθεστώς ταιριαστό στη µετα-αποικιακού 

τύπου “ανάπτυξη” που µας υπόσχονται και η 

οποία µπορεί να αποδειχθεί χειρότερη και από 

την “κρίση”. 

Η ανατροπή του σηµερινού καθεστώτος υφαρ-

παγής, που κυβέρνηση και τρόικα ∆ΝΤ/ΕΚΤ/ΕΕ 

επιβάλλουν, µε στόχο την εξυπηρέτηση αρπα-

κτικών κεφαλαίων και τη γρηγορότερη εκποί-

ηση της δηµόσιας περιουσίας, αποτελεί προϋ-

πόθεση για έναν σχεδιασµό στην υπηρεσία του 

περιβάλλοντος και της εργαζόµενης πλειοψηφί-

ας, µε δηµοκρατική συµµετοχή της κοινωνίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ  

ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ»

Να καταργηθούν οι «εκτρωµατικοί»  νόµοι 

Η Αντιπροσωπεία του ΣΑ∆ΑΣ – Πανελ-

λήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, µε το  ψή-

φισµα της χαρακτηρίζει «εκτρωµατικούς» 

και ζητά την άµεση κατάργηση  των νόµων 

Ν.3894/10 και Ν.3986/11, ενώ  αποφασίζει:

-Την απόσυρση των εκπρόσωπων του 

ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ από οποιαδήποτε διαβού-

λευση µε αντικείµενο την εφαρµογή των 

παραπάνω νόµων και σχεδίων.

-Τη γνωστοποίηση της παρούσας απόφα-

σης στο ΥΠΕΚΑ, στους φορείς που κλή-

θηκαν στη διαβούλευση για τη µεταρρύθ-

µιση και στα µέλη του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.

-Όσον αφορά τον Αστικό Σχεδιασµό αυ-

τός δεν µπορεί να συζητιέται στη λογική 

της εξυπηρέτησης των ιδιωτικών συµφε-

ρόντων του κεφαλαίου και στην κατα-

στροφική λογική προσέλκυσης “επενδυ-

τών”. Είµαστε αντίθετοι στη λογική που 

βλέπει την πόλη ως πεδίο χρηµατιστηρι-

ακών παιχνιδιών εκτοπίζοντας τους “ανε-

πιθύµητους” και επιβάλλοντας µια λογική 

“gentrification” δηλαδή µιας πόλης για 

τους λίγους.

-Ο Σύλλογος να σταθεί αλληλέγγυος και 

να υποστηρίξει τόσο τα κινήµατα πόλης, 

όσο και τις προσπάθειες οργάνωσης όσων 

θα διεκδικούν το δικαίωµα στη στέγαση. 

Να στηριχθεί κάθε προσπάθεια που στην 

πράξη διεκδικεί τους δηµόσιους χώρους 

και το δικαίωµα στην κατοικία.

Áðüóõñóç  

ôùí åêðñüóùðùí 

ôïõ ÓÁÄÁÓ-ÐÅÁ
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σε εµβαλωµατική λύση κατέληξε ο πολιτικός 
συµβιβασµός για την αργία- «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ SHOPPING» ΜΕ 
ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ- Οι φορείς τίθενται αντίθετοι στο άνοιγµα 

καθορίζοντας ειδικές διαδικασίες- ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ 
ΦΟΡΟΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΑΟΖ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Μεταρρυθµιστική… αφύπνιση στον απόηχο 
της έκθεσης της Κοµισιόν- ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ- Τρεις 

προσπάθειες της χώρας για έξοδο από την κρίση- ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ 
Ο ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- Σηµαντική συνάντηση σε µια 

«ΑΠΟΓΕΙΩΝΟΥΝ» 
ΤΗ WALL STREET ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΠΕΡΝΑΝΚΙ
ανέργων έχει αυξηθεί κατά 880.000 από το 2009- ΣΤΟ 26,9% ΕΦΘΑΣΕ 
Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ.
ΚΕΡ∆ΟΣ: Ολόκληρη η ρύθµιση για τη λειτουργία της αγοράς επτά 
ηµέρες την εβδοµάδα- ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ- Έως και 52 

Κυριακές τον χρόνο θα µπορούν να λειτουργούν τα µικρά εµπορικά- 

 ΤΙ 
ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ Ο ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ 

ΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ, 
ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ 
η σηµερινή στον χώρο των µικρότερων τραπεζών- ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΗΜΑ 
EUROBANK, ΤΤ ΚΑΙ PROTON- Προσφορά Ταµβακάκη για εξαγορά 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 2014-
ΦΠΑ σε κάθε συναλλαγή και η συµµετοχή σε κληρώσεις µε δώρα 

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

ΗΜΕΡΑ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Τ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΝ PROTON BANK 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ 

ΧΑΘΗΚΑΝ 194.746 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 12 ΜΗΝΕΣ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ «ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ»- Αυστηρές 

ποινές για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου καυσίµων. 

ΤΑ ΝΕΑ: ΑΝΟΙΚΤΟΝ- (ΠΟΤΕ) ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ- Ανοιχτά θα είναι όλα 

τα καταστήµατα 7 Κυριακές τον χρόνο- Περιφερειάρχες και δήµαρχοι 

θα αποφασίσουν αν τα µικρά µαγαζιά θα λειτουργούν 52 Κυριακές- 

Μεγάλες αντιδράσεις από εµπόρους, ιδιωτικούς υπαλλήλους και 

Σαµαράς 8 Αυγούστου στην Ουάσιγκτον- ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΜΠΑΜΑ  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ- ∆ΥΟ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟ 
∆ΕΜΑ ΣΤΟΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΜΕΤΩΠΟ ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΑΛΙΝΩ∆ΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΠΑΜΑ ΣΕ ΣΑΜΑΡΑ- Στις 8 Αυγούστου 

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΣΥΡΙΖΑ-
πολυνοµοσχεδίου- Υπαναχώρηση για υπαλλήλους υπουργών.

ΕΘΝΟΣ: Σηµεία και τέρατα αποκαλύπτει η έκθεση Ρακιντζή- ΤΟ 
ΕΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ

ΑΠΕΣΥΡΑΝ ΡΥΘΜΙΣΗ- ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
«ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ» ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ… 
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι κρύβει η πρόσκληση του Αµερικανού 

προέδρου προς τον Α. Σαµαρά- ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ 
ΟΜΠΑΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  ΣΚΛΗΡΕΣ ΚΟΝΤΡΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ- Αποσύρεται προκλητική διάταξη που 

«προστάτευε» από διαθεσιµότητα υπαλλήλους σε υπουργικά γραφεία 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΩΡΙΣ 

ΛΕΦΤΑ- Με διευρυνόµενη τη φτώχεια, η κυβέρνηση θεσµοθετεί 

ΜΑΝ. 
ΓΛΕΖΟΣ: ΕΜΕΙΣ ΦΕΡΑΜΕ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟ 27%.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Κλιµακώνονται οι κινητοποιήσεις κατά του 

πολυνοµοσχεδίου- ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ- ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ- Ξέσπασε 

ο δήµαρχος- Ψήφισµα- χαστούκι κατά των αυθαίρετων απολύσεων 

 ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 7 ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΛΑΛΟΥΜ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ: 
ΞΑΝΑΦΕΡΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ Η MIG ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Αναταραχή φέρνει το πολυνοµοσχέδιο στην 

πολιτική σκηνή- ΠΥΡ ΟΜΑ∆ΟΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ, ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
Ο 

ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ ΣΤΙΣ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

δικαιώµατα και «επιτροπές φαντάρων»- ΡΟΥΚΕΤΑ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟΝ 
ΣΤΡΑΤΟ-  8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ Ο ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΕ ΙΛΙΓΓΟ Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ- Μισόλογα για το αν θα υπάρξουν κι άλλα νέα µέτρα.

ΕΣΤΙΑ: Η ΤΡΟΪΚΑ Ο∆ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ- Αυτή θα είναι η 

µεγαλύτερη καταστροφή.

Η ΑΥΓΗ: ΚΙΝΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- 

δηµοσίων υπαλλήλων τη ∆ευτέρα στο Σύνταγµα, µε συναυλία και 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ:

ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΗ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ:

ψηφίσουν- ΞΟΡΚΙΖΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ
Οίκο- ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ- ΟΜΠΑΜΑ ΣΤΙΣ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ:

 ΣΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ!!!
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ΝΕΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 12/07/2013

πρώτη γραµµή της διεθνούς επικαιρότητας, µε τους 

αναλυτές και το διεθνή Τύπο να υπογραµµίζουν τις 

τεράστιες οικονοµικές αλλά και πολιτικές προκλήσεις 

που έχει να αντιµετωπίσει η κυβέρνηση, τις θυσίες 

-µε τα αβέβαια αποτελέσµατα- του ελληνικού λαού, 

αλλά και την προοπτική νέου «κουρέµατος» ή άλλων 

µέτρων ελάφρυνσης του χρέους, προκειµένου η χώρα 

οι αναφορές και στις πληροφορίες για χρηµατοδοτικό 

κενό φέτος και την επόµενη χρονιά, οι οποίες ωστόσο 

διαψεύδονται από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το 

οποίο επισηµαίνει ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβληµα 

έως το καλοκαίρι του 2014.

-

σεογραφικού πρακτορείου Reuters, σύµφωνα µε το 

-

κά ήρεµο καλοκαίρι, καθώς εξασφάλισε -έστω και 

«κουρεµένη» τη δόση του δανείου, θα έλθει, όµως, 

αντιµέτωπη µε νέα σοβαρή δοκιµασία το Σεπτέµβριο, 

όταν η τρόικα επιστρέψει, προκειµένου να προσδι-

οριστεί το πώς θα καλυφθεί το δηµοσιονοµικό κενό 

για τα έτη 2015 και 2016. Ακόµη και εάν επιβιώσει της 

δοκιµασίας αυτής -προειδοποιεί το πρακτορείο-, θα 

χρειαστεί περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους της, για 

να σταθεί στα πόδια της. «Η κατάσταση θα γίνει πιο 

δύσκολη οικονοµικά και πολιτικά... Μετέθεσαν απλώς 

το πρόβληµα λίγους µήνες αργότερα», σχολιάζει στο 

-

τονίζει ότι δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος 

στο µέτωπο των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και 

δεσµά του µνηµονίου για περισσότερο από ό,τι έχει 

υπολογιστεί.

Στην ανάγκη για εφαρµογή διαρθρωτικών µεταρρυθ-

χώρα της νοµισµατικής ένωσης πρέπει να φροντίζει 

να µειώνει το έλλειµµα και το χρέος της και να εφαρ-

καγκελάριος, Ανγκελα Μέρκελ, υποστηρίζοντας ότι 

µόνο έτσι µπορεί να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη 

Την ίδια ώρα, σκηνικό πολιτικής αστάθειας διαπιστώ-

νει στη χώρα µας το περιοδικό «Economist» , προ-

βλέποντας µάλιστα πρόωρες εκλογές, µε πιθανότερη 

ηµεροµηνία το Μάιο του 2014. Σύµφωνα µε το βρε-

τανικό περιοδικό, αν και ο συνασπισµός Ν∆ - ΠΑΣΟΚ 

είναι πλέον πιο οµοιογενής, η κυβέρνηση δεν µπορεί 

να αντέξει για µεγάλο διάστηµα ακόµη. Οι αναλυτές 

του «Economist» προβλέπουν δε ότι, αν προκηρυ-

χθούν τελικά εκλογές, πρώτο κόµµα θα αναδειχθεί 

κυβερνητικούς συµµάχους, µε αποτέλεσµα η Ν∆ να 

ηγηθεί και πάλι της επόµενης κυβέρνησης. ∆εν πα-

ραλείπουν δε να επισηµάνουν ότι η βιωσιµότητα του 

χρέους δεν έχει διασφαλιστεί και θα χρειαστούν νέα 

µέτρα την περίοδο 2014 - 2017.

Προειδοποιούν δε ότι υπάρχει πιθανότητα 30% η χώρα 

να οδηγηθεί σε άτακτη χρεοκοπία και έξοδο από την 

Άρθρο των «New York Times», εν τω µεταξύ, επιση-

απειλή. «Αποδυναµωµένη εδώ και καιρό από τις πε-

λατειακές σχέσεις και τις καταχρήσεις εξουσίας και 

ζαλισµένη από πέντε χρόνια ύφεσης και λιτότητας, 

σήµερα η ελληνική δηµοκρατία... θυµίζει φουσκωµέ-

νο βάτραχο, ο οποίος βρίσκεται σε ένα καζάνι και σι-

γοβράζει µέχρι θανάτου», αναφέρεται χαρακτηριστικά 

στο άρθρο, που υπογράφει η Μαρία Μαργαρώνη, 

ανταποκρίτρια του «The Nation» και µέλος της Πρω-

τοβουλίας για τη ∆ηµοκρατία. ∆ριµεία κριτική ασκεί-

ται στην κυβέρνηση, η οποία «καθίσταται ολοένα και 

πιo αυταρχική, περνώντας νόµους µε διατάγµατα και 

-

κό προνόµιο της αριστερόστροφης ρητορικής, όπως 

σηµειώνεται. «Το νερό ζεσταίνεται, ο βάτραχος πέφτει 

σε βαθύ ύπνο και στη συνέχεια σε κώµα. Κατά την 

-

ζει τη θερµότητα», καταλήγει το άρθρο.

Το ∆ΝΤ δεν προβλέπει ότι θα υπάρξει χρηµατοδοτικό 

υπογράµµισε σε δηµοσιογράφους ο εκπρόσωπος 

Τύπου του Ταµείου, Τζέρι Ράις, σχολιάζοντας σχετικά 

δηµοσιεύµατα που έχουν δει το τελευταίο διάστηµα 

υπόσχεσή τους να παράσχουν χρηµατοδοτική στήριξη 

στη χώρα µετά την ηµεροµηνία αυτή.

ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΡΑ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-39 | 12/07/2013

Με την παροχή κινήτρων θα ισχύσει και το 2014 το 

µέτρο της συλλογής αποδείξεων που πρόσφατα... 

καταργήθηκε. Το υπουργείο Οικονοµικών πρώτα προ-

χώρησε στην κατάργηση του µέτρου από την επόµενη 

χρονιά αφαιρώντας τη σχετική διάταξη από τον νέο 

έντονες αντιδράσεις όλων των κοµµάτων αποφάσισε 

να το επαναφέρει, να το ενισχύσει µε νέα φορολογικά 

κίνητρα και να το εντάξει σε άλλο νοµοσχέδιο που θα 

είναι έτοιµο τον Σεπτέµβριο.
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-

θάρισε ότι «δεν καταργούµε το µέτρο της συλλογής 

αποδείξεων και θα καταθέσουµε σχετική διάταξη τον  

Σεπτέµβριο, όπου το µέτρο θα συνοδεύεται από φο-

ρολογικά κίνητρα». 

προανήγγειλε την υποχρεωτική χρήση καρτών πλη-

ρωµών στις συναλλαγές για ποσά άνω των 500 ευρώ, 

από 1.500 ευρώ που ισχύει.

Στα κίνητρα που εξετάζει να χορηγήσει το υπουργείο 

Οικονοµικών στους φορολογούµενους προκειµένου 

να ζητούν και να παίρνουν απόδειξη σε κάθε συναλ-

λαγή τους περιλαµβάνονται, σύµφωνα µε πληροφο-

ρίες, η µείωση κατά 10% του ΦΠΑ, αλλά και κληρώ-

σεις µε δώρα.

Το σχέδιο του υπ. Οικονοµικών για τις αποδείξεις 

περιλαµβάνει: Έκπτωση στον ΦΠΑ κατά 10%. Ο φο-

ρολογούµενος ο οποίος θα κάνει τις συναλλαγές του 

µε πλαστικό χρήµα, είτε χρεωστική είτε πιστωτική 

κάρτα, ή θα χρησιµοποιεί την κάρτα αποδείξεων θα 

έχει φοροµπόνους. 

Συγκεκριµένα, για κάθε απόδειξη θα κερδίζει µείω-

ση ΦΠΑ κατά 10%. Με τον κωδικό της απόδειξης οι 

φορολογούµενοι θα µετέχουν σε κληρώσεις που θα 

διενεργεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα, π.χ. κάθε 

µήνα το υπουργείο Οικονοµικών ή κάθε εξάµηνο, µε 

δώρα τα οποία θα µπορούσαν να είναι αυτοκίνητα, 

ταξίδια ή και µετρητά. 

ενδεχόµενο να κερδίσει 10.000 ευρώ ή ένα αυτοκί-

νητο είναι δέλεαρ, ενώ η δαπάνη για τον προϋπολο-

γισµό είναι ανεπαίσθητη µπροστά στο όφελος από τη 

συλλογή αποδείξεων.

Υπενθυµίζεται ότι για τα φετινά εισοδήµατα κάθε φο-

ρολογούµενος οφείλει να συγκεντρώνει αποδείξεις 

συνολικής αξίας ίσης µε το 25% του ετήσιου εισοδή-

να καλύψει το 25%, τότε την επόµενη χρονιά µε την 

υποβολή της φορολογικής δήλωσης θα κληθεί να 

πληρώσει επιπλέον φόρο ίσο µε το 22% του «ακάλυ-

πτου» ποσού.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
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Τη διάθεση περίπου 9 εκατοµµυρίων ευρώ στην 

Ολυµπία Οδό για τρεις τροποποιήσεις στο σχεδιασµό 

της Κορίνθου - Πατρών ενέκρινε τις προηγούµενες 

ηµέρες το υπουργείο Υποδοµών. 

Και οι τρεις αλλαγές αφορούν αρχαιότητες: στις δύο 

περιπτώσεις επιλέχθηκε η ανύψωση του δρόµου 

ώστε να µην καταστραφούν τα αρχαία και στην τρίτη 

η κατασκευή γέφυρας, ώστε να διατηρηθεί και να 

Πιο συγκεκριµένα, δίνονται στην Ολυµπία Οδό εντο-

λές για εκτέλεση συµπληρωµατικών εργασιών ως 

εξής: 

-

ρίνθου - Πατρών αποκαλύφθηκαν αρχαιολογικά ευ-

ρήµατα, τα οποία έπρεπε κατά την άποψη της Αρχαι-

ολογικής Υπηρεσίας να διατηρηθούν σε κατάχωση. 

Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να ολοκληρωθεί η 

αρχαιολογική έρευνα, κάτι που θα απαιτούσε ακόµα 

δύο χρόνια εργασιών. 

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Υποδοµών ζήτησαν να 

διερευνηθεί η δυνατότητα ανύψωσης του δρόµου στο 

σηµείο, έργο το οποίο ο κατασκευαστής εκτίµησε 

στις 325.000 ευρώ.

τάφος και τύµβος. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία ζήτησε 

τη διατήρηση του τείχους και τη µεταφορά του ρω-

Το υπουργείο ενέκρινε την κατασκευή γέφυρας στο 

σηµείο, έργο που ο κατασκευαστής εκτίµησε στο 1,5 

εκατ. ευρώ.

(στη θέση Κερύνεια Αχαΐας) ανακαλύφθηκαν σηµα-

ντικά ευρήµατα, τα οποία η Αρχαιολογική Υπηρεσία 

συνεχιστεί η αρχαιολογική έρευνα για ακόµα µία 

διετία. Έτσι το υπουργείο ενέκρινε την υπερύψωση 

του δρόµου, που ο κατασκευαστής κοστολογεί στα 7 

εκατ. ευρώ.

Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι και στις τρεις πε-

ριπτώσεις το µεγαλύτερο µέρος της δαπάνης θα 

καλυφθεί από κοινοτικούς πόρους, καθώς οι συ-

µπληρωµατικές εργασίες είναι επιλέξιµες για συγ-

χρηµατοδότηση. 

Με άλλη απόφαση το υπουργείο ενέκρινε τη διάθεση 

7,1 εκατ. ευρώ στην κοινοπραξία Μορέας, ως τµήµα 

της χρηµατοδοτικής συµβολής του ∆ηµοσίου για την 

κατασκευή του τµήµατος Τσακώνας - Καλαµάτας. 

-

δέχεται ότι µε δική του ευθύνη έχει καθυστερήσει η 

πρόοδος των έργων στην περιµετρική Καλαµάτας και 

συνεπώς καταβάλλει τµηµατικά τη χρηµατοδοτική 

του συµβολή ανάλογα µε την πρόοδο, προκειµένου 

να µειώσει τις απαιτήσεις του Μορέα για αποζηµίω-

ση. 

Έτσι στο πλαίσιο αυτό, από τα 188 εκατ. της τρίτης 

δόσης της χρηµατοδοτικής συµβολής του ∆ηµοσίου 

έχουν έως σήµερα δοθεί µε δόσεις τα 135 εκατ. και 

αποµένει η καταβολή ακόµα 53 εκατ. ευρώ.


