
Εκατό εκατοµµύρια ευρώ θα διαθέσει η Γερµανία, µέσω της κρατικής ανα-

πτυξιακής τράπεζας KfW, για την δηµιουργία ελληνικού ταµείου για την 

ενίσχυση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της 

γερµανικής οικονοµικής εφηµερίδας "Der Handelsblatt", η οποία επικα-

λείται κύκλους του υπουργείου Οικονοµικών στο Βερολίνο.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Στην Ελλάδα αναμένεται η μεγαλύτερη 

αύξηση της ανεργίας μεταξύ των χω-

ρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ το επόμενο 

18μηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που πα-

ραθέτει ο Οργανισμός στην έκθεσή του 

για την απασχόληση τη διετία 2013-1014.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία 

του Μαΐου, η ανεργία στην Ελλάδα είναι 

στο 26,8% και οι προβλέψεις των οικονο-

μολόγων του ΟΟΣΑ είναι ότι το τέταρτο 

τρίμηνο του 2014 θα έχει φτάσει στο 

28,2%, ξεπερνώντας την Ισπανία που 

το Μάιο βρίσκεται στο 26,9%, αλλά στο 

τέλος του 2014 προβλέπεται να είναι στο 

27,8%. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, 

η ανεργία θα αυξηθεί το ίδιο διάστη-

μα και στις άλλες μνημονιακές χώρες: 

στην Πορτογαλία από 17,6% θα φτάσει 

το 18,5% και στην Ιρλανδία από 13,6% 

στο 14,1%. Συνολικά στην Ευρωζώνη 

η ανεργία θα αυξηθεί οριακά, από το 

12,2% στο 12,23%, καθώς η Γερμανία 

θα δει τα δικά της νούμερα να βελτιώνο-

νται από το 5,3% στο 4,7%, αντισταθμί-

ζοντας μεγάλο μέρος της επιδείνωσης 

στον ευρωπαϊκό Νότο. Συνολικά στις χώ-

ρες μέλη του ΟΟΣΑ η ανεργία εκτιμάται 

ότι από το 8% στο τέλος της περασμένης 

άνοιξης θα υποχωρήσει στο 7,8% στο 

τέλος του 2014.

«Τα τραύματα που προκάλεσε η κρίση 

στις κοινωνίες απέχουν πολύ από το να 

έχουν θεραπευτεί» σχολίασε σχετικά 

ο Άνχελ Γκουρία, γενικός γραμματέας 

του ΟΟΣΑ, από το Παρίσι, όπου παρου-

σιάστηκαν επίσημα τα στοιχεία. «Πολλές 

από τις χώρες μέλη αντιμετωπίζουν υψη-

λή και επίμονη ανεργία, ειδικά μεταξύ 

των νέων».

Εργαζόµενοι µε 

µικρής διάρκειας 

συµβάσεις, ειδικά 

νέοι, ήταν συχνά 

οι πρώτοι που 

απολύθηκαν λόγω 

της κρίσης τονίζεται 

στην έκθεση και 

ότι το κόστος της 

οικονοµικής κρίσης 

κατανεµήθηκε 

άνισα.

∆ΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Άλµα της ανεργίας  
στο 28,2% το 2014

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

Ôá ëÝíå ïé ¸ëëçíåò (ó.ó. âëÝðå áíôßóôïé÷ï 

óçìåßùìá ôçò ÄåõôÝñáò), ôá ëÝíå êáé ïé îÝíïé.

Daily Telegraph (Ambrose Evans-

Pritchard) 

«Ç óôñáôçãéêÞ ãéá ôçí êñßóç ÷ñÝïõò ôçò 

åõñùæþíçò êïíôåýåé íá êáôáññåýóåé. Ç ðï-

ëõáíáìåíüìåíç áíÜêáìøç äåí Ý÷åé Ýñèåé. Ôá 

÷ñÝç óå üëç ôçí Íüôéá Åõñþðç áõîÜíïíôáé ìå 

åðéôá÷õíüìåíï ñõèìü. …ÊáíÝíáò áðü ôïõò 

âáóéêïýò ‘ðáßêôåò’ ôçò Åõñþðçò äåí öáßíå-

ôáé ðñüèõìïò íá ðáñáäå÷èåß üôé ç ôñÝ÷ïõóá 

óôñáôçãéêÞ åßíáé áäýíáôïí íá õëïðïéçèåß. 

Åëðßæïõí íá ‘ìðáëþóïõí ôéò ôñýðåò’ ìÝ÷ñé ôéò 

ãåñìáíéêÝò åêëïãÝò ôïõ Óåðôåìâñßïõ, ëåò êé 

áõôü èá êÜíåé êÜðïéá äéáöïñÜ. …Ïé çãÝôåò 

ôçò Åõñþðçò Ý÷ïõí ïñêéóôåß üôé äåí èá åðá-

íáëÜâïõí ðïôÝ ôï ëÜèïò ðïõ Ýêáíáí óôçí 

ÅëëÜäá,áíáãêÜæïíôáò Ýíá êñÜôïò ìÝëïò ôçò 

ÏÍÅ íá ïäçãçèåß óôçí ÷ñåïêïðßá, ìå ‘êïõ-

ñÝìáôá’ óôéò ôñÜðåæåò êáé ôá óõíôáîéïäïôéêÜ 

ôáìåßá».

Financial Times (Wolfgang Munchau)

«Ïé áîéùìáôïý÷ïé ôùí Âñõîåëëþí óðÜíéá 

åíäéáöÝñïíôáé ãéá ôéò âáèéÝò áéôßåò ôùí ðñï-

âëçìÜôùí. Ï÷õñþíïíôáé ðßóù áðü ôå÷íéêÝò 

êáé íïìéêÝò ðôõ÷Ýò. ÐåñéïñéóìÝíïé óôïí 

ìéêñüêïóìü ôïõò, óõíôáãïãñáöïýí ôï ëÜèïò 

öÜñìáêï. …¼óïé åîáêïëïõèïýí íá ëÝíå üôé 

ç Å.Å. Ýêáíå ðåñéóóüôåñá áðü üóá èåùñïýóå 

êáíåßò åöéêôÜ, ôåëéêÜ õðïíïïýí üôé ç êáôÜ-

óôáóç Ý÷åé âåëôéùèåß êáé ðùò ôá ÷åéñüôåñá 

áðü ôçí êñßóç Ý÷ïõí ðåñÜóåé. Åäþ âñßóêåôáé 

ç áðüëõôç öñßêç ôçò êáôÜóôáóçò. Ïé ïéêïíï-

ìßåò ôçò ÅëëÜäáò, ôçò Ðïñôïãáëßáò, ôçò Éñ-

ëáíäßáò, ôçò Êýðñïõ, ôçò Éóðáíßáò êáé ôþñá 

ôçò Éôáëßáò Ý÷ïõí êáôáññåýóåé. Ç åðßóçìç 

èÝóç ðñïóðïéåßôáé åäþ êáé ôÝóóåñá ÷ñüíéá üôé 

ç áíÜêáìøç åßíáé êïíôÜ. ÊÜèå ÷ñüíï Ýêáíå 

ëÜèïò. Èá êÜíåé êáé ðÜëé ëÜèïò».
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

8ο διεθνές επιστηµονικό συ-

νέδριο Instrumental Methods of Analysis-

Modern Trends and Applications (IMA 2013)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τµήµατα Χηµικών Μηχα-
νικών Α.Π.Θ. και Ε.Μ.Π.

15-19
Σεπτεµβρίου

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

Η πρόκληση της "έξυπνης 

εξειδίκευσης":  Ευκαιρία ή απειλή για την 

Ελλάδα της περιφέρειας της Ευρώπης;

ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
και Επιµόρφωσης Μελών 
ΤΕΕ

25
Σεπτεµβρίου

2013

Το Εργαστήριο Οχηµάτων του Ε.Μ.Π. θα πραγµατοποιήσει Σεµινάριο Εκπαίδευσης 

Υποψηφίων Συµβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων 

(ADR/RID), το οποίο και θα διεξαχθεί στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου από τις 9 έως 

τις 13 Σεπτεµβρίου 2013 (09:00 έως 17:00).

Πληροφορίες (καθηµερινά 11:00 π.µ. – 13:00 µ.µ.) στο τηλ.: 210-772 2018, fax.: 210-

772 1517, e-mail: oscar@central.ntua.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

Φωτογραφικό διαγωνισµό µε τίτλο "Η 

Ευρώπη στην περιοχή µου - ∆ιαγωνισµός 

Φωτογραφίας 2013", διοργανώνει  η Γενική 

∆ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριµένη 

δράση στοχεύει στην ανάδειξη συγχρη-

µατοδοτούµενων έργων που συµβάλλουν 

ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής των 

ευρωπαίων πολιτών και των τοπικών 

κοινωνιών. 

Ο διαγωνισµός φιλοξενείται στη διαδι-

κτυακή σελίδα facebook της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (και ως τις 23 Αυγούστου 2013). 

Προϋπόθεση για τη συµµετοχή στον διαγω-

νισµό είναι η φωτογράφηση έως 3 έργων 

που έχουν λάβει χρηµατοδότηση από τα 

διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ. Κάθε φωτο-

γραφία πρέπει να απεικονίζει το έργο που 

συγχρηµατοδοτήθηκε, στο κράτος µέλος 

που ανήκει, καθώς και την ειδική πινα-

κίδα όπου αναγράφονται οι πληροφορίες 

χρηµατοδότησής του και απεικονίζεται η 

ευρωπαϊκή σηµαία. 

Οι φωτογραφίες, οι οποίες θα πρέπει να 

αναρτηθούν στο facebook, θα κριθούν για 

την αισθητική τους ποιότητα, τη δηµι-

ουργικότητα και τη συνάφειά τους µε την 

περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το έπαθλο είναι 1.000 ευρώ για 

τη συµπλήρωση εξοπλισµού ψηφιακής 

φωτογραφικής µηχανής και ένα ταξίδι στις 

Βρυξέλλες (στην έδρα της ΕΕ) τον Οκτώ-

βριο 2013 για δύο άτοµα. Ο διαγωνισµός 

απευθύνεται στους κατοίκους της Ε.Ε. 

από 18 ετών και άνω και όχι σε νοµικές 

οντότητες. 

Η επιλογή των τεσσάρων (4) νικητών θα 

πραγµατοποιηθεί ως εξής: ένας (1) νικητής 

θα επιλεγεί µε ψήφο του κοινού, τρεις (3) 

νικητές θα κριθούν από ανεξάρτητη επιτρο-

πή, στην οποία συµµετέχουν επαγγελµατίες 

του χώρου της επικοινωνίας και φωτογρα-

φίας. 

Η ψηφοφορία για το κοινό αρχίζει στις 26 

Αυγούστου και λήγει στις 6 Σεπτεµβρίου. 

Κάθε χρήστης του facebook µπορεί να 

συµµετέχει στην ψηφοφορία. Οι νικητές 

θα ανακοινωθούν στα µέσα Σεπτεµβρίου 

2013. Από τον διαγωνισµό αποκλείονται τα 

στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρι-

σης, Ενδιάµεσων Φορέων, καθώς και άλλοι 

φορείς αρµόδιοι για τη διαχείριση κοινοτι-

κών πόρων. 

 Το 12ο Μουσικό Φεστιβάλ «Ήχοι του 

∆άσους» θα πραγµατοποιηθεί αυτό το 

καλοκαίρι στο Οροπέδιο Αγ. Τριάδας Καλο-

σκοπής Φωκίδας, στις 19, 20 και 21 Ιουλίου 

2013. 

Τρείς ηµέρες απόδραση στο βουνό µε 

πλούσιο µουσικό πρόγραµµα, αλλά και:

Οι κατασκηνωτές θα βρουν και φέτος όλες 

τις παροχές ενός οργανωµένου camping, 

ενώ για όσους θέλουν µια πιο άνετη διαµο-

νή µπορούν να διαµείνουν σε κάποιον από 

τους ξενώνες και ξενοδοχεία που βρίσκο-

νται στα γειτονικά χωριά.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται για µία ακόµη 

χρονιά από τον Σύλλογο Αναπτυξιακού 

Προβληµατισµού «Ελιά», σε συνεργασία 

µε τον ∆ήµο ∆ελφών, την Περιφερειακή 

Ενότητα Φωκίδας και µε την υποστήριξη 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γραβιάς και της 

Τοπικής Κοινότητας Καλοσκοπής.

 http://www.forestsounds.gr/

 « Ήχοι του ∆άσους» 
στη Φωκίδα 

Η Ευρώπη στην περιοχή µου:  
∆ιαγωνισµός Φωτογραφίας 2013 της ΕΕ
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∆ιαδήλωσαν κατά του πολυνοµοσχεδίου

Σήµερα νέα  κινητοποίηση της ΚΕ∆Ε

Υπόγειο parking στην Κηφισιά 

Με το σύνθηµα «Είµαστε άνθρωποι και όχι αριθµοί» χιλιάδες εργαζόµενοι συµµετείχαν χθες στα συλλαλητήρια της ΓΣΕΕ, της Α∆Ε∆Υ και του ΠΑΜΕ στο κέντρο 
της Αθήνας, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν τα συνδικάτα αντιδρώντας για τις ρυθµίσεις του πολυνοµοσχεδίου - που αναµένεται να ψηφιστεί 
σήµερα στη Βουλή.

Απορρίπτει η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας τις 

νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έγιναν στο πολυνο-

µοσχέδιο για τους δηµοτικούς αστυνοµικούς, τους 

σχολικούς φύλακες και τους προϋπολογισµούς 

των δήµων, αλλαγές που "κλείδωσαν" µετά από τη 

σύσκεψη Σαµαρά-Βενιζέλου και υπουργών στο 

Μέγαρο Μαξίµου. 

Η ΚΕ∆Ε, µε ανακοίνωσή της, τονίζει πως "οι όποιες 

µικρές διορθωτικές αλλαγές" που εισάγει η κυβέρ-

νηση για τους σχολικούς φύλακες και τη ∆ηµοτι-

κή Αστυνοµία "δεν αλλάζουν το περιεχόµενο των 

σχετικών διατάξεων, µε τις οποίες καταργούνται 

βασικές αρµοδιότητες και υπηρεσίες της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης". 

Σε ό,τι αφορά το Παρατηρητήριο, η ΚΕ∆Ε σηµειώ-

νει ότι "συντάσσεται απολύτως µε τη γνώµη της Επι-

στηµονικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία κρίνει 

ότι οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις έρχονται σε αντίθε-

ση µε τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη διοικητική 

και οικονοµική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, όπως προσδιο-

ρίζονται µε το άρθρο 102 του Συντάγµατος". "

Ως εκ τούτου η ΚΕ∆Ε εµµένει στη θέση της για από-

συρση των παραπάνω διατάξεων και καλεί τα µέλη 

της, σήµερα Τετάρτη 17 Ιουλίου και ώρα 10.30 π.µ. 

σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθµώνος και πο-

ρεία στη Βουλή" καταλήγει στην ανακοίνωσή της η 

Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδα.

Παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και του ∆ηµάρχου Κη-

φισιάς κ. Νίκου Χιωτάκη, πραγµατοποιήθηκε τελετή θεµελίωσης του υπόγειου 

σταθµού αυτοκινήτων στην Πλατεία Πλατάνου στο ∆ήµο Κηφισιάς. Τη µελέτη, 

κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία και εκµετάλλευση για περίοδο 23 ετών 

έχει αναλάβει ο όµιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο χώρος στάθµευσης κατασκευάζεται σε 

ιδιόκτητο οικόπεδο του ∆ήµου και µε την ολοκλήρωση του, τον Οκτώβριο του 

2014 (συµβατική υποχρέωση), θα διαθέτει 617 θέσεις. Η συµφωνία προβλέπει 

την ανάπτυξη του χώρου στάθµευσης σε 5 1/2 υπόγεια επίπεδα, καθώς και την 

υπέργεια διαµόρφωση του σε πλατεία και χώρους πρασίνου. Ο προϋπολογισµός 

του έργου είναι 9,5 εκατ. ευρώ. Το «Parking Platanos» θα λειτουργεί µε σύστη-

µα αυτοεξυπηρέτησης (χωρίς την παρέµβαση του προσωπικού του Σταθµού), 

ενώ έχουν προβλεφθεί και ειδικές θέσεις για την εξυπηρέτηση των πολιτών µε 

µειωµένη κινητικότητα. Επιπλέον, θα διαθέτει θέσεις ειδικών διαστάσεων για 

µεγάλα αυτοκίνητα αλλά και για δίκυκλα, ενώ στις εγκαταστάσεις θα λειτουργεί 

και πλυντήριο αυτοκινήτων. Θα διαθέτει, επίσης, χώρο αναµονής για τους συνε-

πιβάτες, ενώ η πρόσβαση θα µπορεί να γίνεται είτε από τα κλιµακοστάσια είτε 

από ανελκυστήρες που θα βρίσκονται στην πλατεία που θα διαµορφωθεί στον 

υπέργειο χώρο. Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί διπλές ράµπες εισόδου - εξόδου, 

ώστε να µπορούν να εξυπηρετούνται δύο αυτοκίνητα ταυτόχρονα και να µην 

δηµιουργείται συµφόρηση. Σε ότι αφορά τον όµιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σηµειώνεται 

ότι κατέχει κυρίαρχη θέση στο χώρο της µελέτης, κατασκευής και εκµετάλλευ-

σης χώρων στάθµευσης, καθώς στο χαρτοφυλάκιό του περιλαµβάνονται συµ-

µετοχές σε ακόµα 10 χώρους στάθµευσης συνολικής δυναµικότητας περίπου 

4.600 θέσεων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Συµπεριλαµβανοµένου και 

του νέου χώρου στάθµευσης στην Κηφισιά, η συνολική δυναµικότητα των 11 

χώρων στάθµευσης στους οποίους συµµετέχει ο όµιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα φτάσει 

τις 5.200 θέσεις.



Την περασµένη εβδοµάδα, στη Xinjiang της 

Κίνας, η 23χρονη αεροσυνοδός Ma Ailun, 

πέθανε από ηλεκτροπληξία, όταν έπιασε το 

iPhone 5 για να απαντήσει σε µια κλήση, 

σύµφωνα µε ανακοίνωση της αστυνοµίας. 

Στην apple σήµανε συναγερµός και τα πρώ-

τα στοιχεία περιγράφουν το περιστατικό ως 

εξής:

Η νεαρή γυναίκα έπιασε το τηλέφωνο ενώ 

επαναφορτιζόταν. Οι ειδικοί λένε, πως η 

πιθανότητα ηλεκτροπληξίας από κινητό τη-

λέφωνο, ακόµη και σ’ αυτή την περίπτωση, 

είναι εξαιρετικά χαµηλή, αφού η τάση τρο-

φοδοσίας φτάνει µόλις τα 5 walt.

Η οικογένειά της είπε ότι το θύµα βγήκε 

βιαστικά από το µπάνιο και µε βρεγµένα 

χέρια έπιασε το τηλέφωνο. Βεβαίως, ακόµη 

και η υγρασία, µπορεί να µειώσει την αντί-

σταση του ατόµου σε ενδεχόµενη ηλεκτρο-

πληξία, αλλά, ακόµη και σ’ αυτή την περί-

πτωση, οι πιθανότητες, κατά την Επιτροπή 

Ασφαλείας Καταναλωτικών Προϊόντων στις 

ΗΠΑ, είναι ελάχιστες, µε την προϋπόθεση 

ότι ο φορτιστής είναι ο προβλεπόµενος για 

τη συγκεκριµένη συσκευή. Κατά την ίδια 

υπηρεσία, από χρήση µη συµβατών φορ-

τιστών, έχουν φαινόµενα υπερθέρµανσης 

συσκευών, καπνού ή και φωτιάς. Ωστόσο, 

ο Σύνδεσµος Καταναλωτών της Κίνας, 

πρόσφατα προειδοποίησε ότι η αγορά έχει 

πληµµυρίσει από πλαστούς φορτιστές που 

µπορούν να µετατρέψουν τα κινητά τηλέ-

φωνα σε “χειροµβοβίδες”.

Υπάρχει και η περίπτωση της υπερφόρτω-

σης της πρίζας, των φθαρµένων καλωδίων 

επέκτασης ή ακόµη και η ελαττωµατική 

καλωδίωση σε ένα σπίτι. Σ’ αυτή την περί-

πτωση δεν φταίει το κινητό.

Η apple αναζητά την αλήθεια, ενώ οι ειδικοί 

ανά τον κόσµο, µε την ευκαιρία, υπενθυµί-

ζουν ότι καλό είναι να µην αφήσετε το κινη-

τό σας µέσα σε ένα παρκαρισµένο αυτοκί-

νητο, τις θερµές ηµέρες του καλοκαιριού.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ  

ΑΠΟ SMARTPHONE
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Την ∆ευτέρα οι Ινδοί πληροφορήθηκαν ότι µετά από 162 χρόνια, δεν µπορούν να στείλουν 

τηλεγράφηµα. Η κρατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Ινδίας ανακοίνωσε ότι τα έσοδα της 

υπηρεσίας µειώθηκαν τόσο ώστε 

να µην είναι δυνατή η συνέχιση 

της λειτουργίας της. «Ταφόπλακα» 

έβαλαν τα SMS, τα e-mail και το 

Twitter. 

Τεράστιες ζηµιές τα τελευταία 

χρόνια υφίσταται και η Ταχυδρο-

µική Υπηρεσία των ΗΠΑ (16 δισ. 

δολάρια το 2012 και 1,9 δισ. το 

πρώτο τρίµηνο του 2013), µε συνέ-

πεια να συντηρείται σε λειτουργία 

µε ένα δάνειο 15 δισ. δολαρίων 

από το Υπουργείο Οικονοµικών. 

Στη Βρετανία, η υπηρεσία τηλεγραφηµάτων σταµάτησε να λειτουργεί το 1982 και έκτοτε η 

βασίλισσα στέλνει τις ευχές της στους αιωνόβιους που γιορτάζουν τα γενέθλιά τους ή σε 

εκείνους που γιορτάζουν τους «διαµαντένιους» γάµους τους, εγγράφως.

Για την ιστορία, το πρώτο τηλεγράφηµα στάλθηκε από το Ανώτατο ∆ικαστήριο των ΗΠΑ, το 

1844, από την Ουάσιγκτον στη Βαλτιµόρη, σε κώδικα Μορς και έγραφε: «Τι έχει καταφέρει 

ο Θεός;". Όσο για το πιο σύντοµο, αποδίδεται στον Oscar Wilde (κατ’ άλλους στον Victor 

Hugo) µε παραλήπτη τον εκδότη του, ζητώντας πληροφορίες σχετικά µε τις πωλήσεις του 

τελευταίου βιβλίου του: "?" έγραψε ο συγγραφέας, "!" απάντησε ο εκδότης του.

Κατά τη µεγαλύτερη διάρκεια του 20ου αιώνα, η λίστα µε τις πλουσιότερες οικογένειες της Αµε-

ρικής, περιλάµβανε σταθερά τα ονόµατα Hearsts, Pulitzers, Sulzbergers, Grahams, Chandlers, 

Coxes, Knights, Ridders, Luces και Bancrofts, δηλαδή τους µεγάλους επιχειρηµατίες «των ειδή-

σεων», εκδότες εφηµερίδων και περιοδικών. Τη θέση τους στις ίδιες λίστες έχουν πλέον πάρει τα 

ονόµατα Gates, Page and Brin and Schmidt, Zuckerberg, Bezos, Case, και Jobs, ιδιοκτήτες των 

µεγαλύτερων διαδικτυακών µέσων ή κατασκευαστές πλατ-

φόρµας, απ’ όπου πλέον γίνεται η «εµπορία των ειδήσεων».

Η δηµοσιογραφία και άρα η ενηµέρωση της Κοινής Γνώµης 

αλλάζει µε ραγδαίους ρυθµούς, η παλίρροια της τεχνολογικής 

εξέλιξης αναστατώνει τον κόσµο, αλλά δεν είναι λίγοι που αυτή 

την περίοδο σκέφτονται ότι «έχουµε την τάση να υπερεκτι-

µούµε την επίδραση της τεχνολογίας σε βραχυπρόθεσµη και 

υποτιµούµε την επίδραση σε µακροπρόθεσµη βάση».

Το θέµα, µείζον και εξαιρετικά επίκαιρο, έχει γίνει αντικεί-

µενο ευρύτατης έρευνας από το Πανεπιστήµιο Χάρβαρντ και 

το Nieman Lab για τη δηµοσιογραφία. Στο πλαίσιο της τίθενται ερωτήµατα, όπως, «Τι πρόκειται 

να συµβεί στις επιχειρήσεις των ειδήσεων στο µέλλον και πώς είναι πιθανό να επηρεάσουν την 

ποιότητα της ζωής σε µια δηµοκρατική δηµοκρατία;», µετά κι από τη διαπίστωση ότι πίσω από ένα 

ιατρικό άρθρο στο διαδίκτυο, για παράδειγµα, το οποίο συνιστά συγκεκριµένη θεραπεία και συγκε-

κριµένα φάρµακα, κρύβεται µια φαρµακοβιοµηχανία!

Κι όταν πλέον, τη διαφήµιση στο διαδίκτυο δεν την αναζητάς, αλλά σε …βρίσκει εκείνη, αξιοποιώ-

ντας το προφίλ σου που έχει σχηµατιστεί ανύποπτα και ηλεκτρονικά, µε βάση τις συνήθειες ή τις 

αναζητήσεις σου στο διαδίκτυο.

«Βρισκόµαστε σε µια περίοδο έντονης δηµιουργικής καταστροφής, έχουµε στη διάθεσή µας 

περισσότερες ειδήσεις από ποτέ», δηλώνει ο εφευρέτης του World Wide Web, Tim Berners-Lee, 

βέβαιος, ωστόσο, ότι η …άµπωτη δεν θα αργήσει.



Στην προκήρυξη διαγωνισµού για τη δηµιουρ-

γία του κεντρικού υδατοδροµίου στον Πειραιά 

αναµένεται να προχωρήσει σύντοµα ο Οργα-

νισµός Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ). Το δίκτυο 

RE+D Magazine δηµοσίευσε ότι η περιοχή που 

έχει επιλεγεί για να «φιλοξενήσει» το πρώτο 

υδατροδρόµιο της Αττικής είναι η Ακτή Βα-

σιλειάδη. Η απόφαση ουσιαστικά έχει ληφθεί 

και αποµένει η τυπική έγκριση του διοικητικού 

συµβουλίου του οργανισµού. Ο ΟΛΠ, σε αντί-

θεση µε τους φορείς άλλων λιµένων της χώρας 

θα προχωρήσει στη διενέργεια διαγωνισµού 

και όχι σε ανάθεση του έργου, καθώς εκτιµάται 

ότι θα υπάρξει µεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, 

καθώς το εν λόγω υδατοδρόµιο θα µπορεί να 

εξυπηρετεί τον Αργοσαρωνικό και παραθαλάσ-

σιες περιοχές της Πελοποννήσου. Η απόφαση 

για την κατασκευή υδατοδροµίου στην περιο-

χή της Ακτής Βασιλειάδη έχει ληφθεί και εκεί-

νο που αποµένει τώρα είναι η τυπική έγκριση 

του διοικητικού συµβουλίου του Οργανισµού. 

Το συγκεκριµένο έργο θα προχωρήσει µε δι-

αγωνισµό, και όχι µε ανάθεση, όπως έχει γίνει 

στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς 

εκτιµάται ότι είναι µεγάλο το επενδυτικό εν-

διαφέρον για τη δηµιουργία του κεντρικού 

υδατοδροµίου της χώρας.

Äéáãùíéóìüò ÏËÐ ãéá 
õäáôïäñüìéï 
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Οκτώ προτεραιότητες σε θέµατα βιοποικιλό-

τητας για την επόµενη προγραµµατική πε-

ρίοδο 2014-2020, παρουσίασε ο υπουργός 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, στο Συµβούλιο 

Υπουργών Περιβάλλοντος, στο Βίλνιους της 

Λιθουανίας, οι οποίες είναι:

1.Ολοκλήρωση της κάλυψης των υποχρεώ-

σεων που απορρέουν από τις Οδηγίες για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας.

2.Ολοκλήρωση του δικτύου “Natura 2000” 

και διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των 

προστατευόµενων περιοχών.

3.∆ιατήρηση, διαχείριση και αποκατάσταση 

των οικοσυστηµάτων.

4.∆ιατήρηση των ελληνικών γενετικών πόρων 

- πρόσβαση στους γενετικούς πόρους.

5.Πρόληψη και µετριασµός των επιπτώσεων 

της κλιµατικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα.

6.Αποτίµηση των λειτουργιών των οικοσυστη-

µάτων από κοινωνική και οικονοµική σκοπιά.

7.Καθορισµός προτεραιοτήτων για την αποκα-

τάσταση οικοσυστηµάτων και την προώθηση 

της χρήσης πράσινων υποδοµών.

8.Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέµα-

τα βιοιποικιλότητας.

Ο υπουργός ΠΕΚΑ στάθηκε ιδιαίτερα στο 

µέγεθος της πρόκλησης που αποτελεί η ολο-

κληρωµένη διατήρηση και διαχείριση των 

περιοχών “Natura 2000” εν µέσω εξαιρετικά 

δυσµενών οικονοµικών συνθηκών, δεδοµέ-

νου ότι καταλαµβάνουν το 27% των χερσαίων 

εδαφών και το 6% της θαλάσσιας έκτασης της 

χώρας. Παράλληλα, ο κ. Μανιάτης έδωσε ιδι-

αίτερη έµφαση στην ανάγκη ενσωµάτωσης 

της στρατηγικής για τις πράσινες υποδοµές 

στο χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό.

∆ράσεις που προτείνονται, µεταξύ άλλων, για 

την επόµενη προγραµµατική περίοδο, στο 

πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότη-

τας και της καινοτοµίας, περιλαµβάνουν των 

οικολογικό σχεδιασµό προϊόντων, την επεξερ-

γασία και διάθεση των αποβλήτων και ιδιαίτε-

ρα των επικίνδυνων, τη µείωση των απωλειών 

νερού άρδευσης και ύδρευσης, την εξοικονό-

µηση ενέργειας, την πιστοποίηση προϊόντων 

προστατευόµενων περιοχών προκειµένου να 

γίνει εµπορική προώθηση και εκµετάλλευσή 

τους καθώς και την ανάπτυξη του οικοτουρι-

σµού.

Παρέµβαση προς τη ∆ΕΗ για ρύθµιση χρε-

ών και αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης 

στους ευάλωτους καταναλωτές και όσους 

αντιµετωπίζουν οικονοµική αδυναµία άσκη-

σε  ο Συνήγορος του Καταναλωτή µε σχετικό 

έγγραφο. Ο Συνήγορος αναφέρει ότι έχει 

γίνει αποδέκτης αναφορών από καταναλω-

τές, για διακοπή ηλεκτροδότησης της οικίας 

και της επιχείρησης τους, λόγω αδυναµίας 

αποπληρωµής των συσσωρευµένων ληξι-

πρόθεσµων οφειλών τους, µε τη ∆ΕΗ είτε να 

προτείνει το διακανονισµό καταβολής των 

οφειλών σε ιδιαίτερα σύντοµη, σε σχέση µε 

το σύνολο της οφειλής και την οικονοµική 

δυνατότητα του καταναλωτή, χρονική πε-

ρίοδο, είτε να απορρίπτει τον µακρόχρονο 

διακανονισµό των οφειλών λόγω προηγού-

µενης παραβίασης των µετρητικών διατά-

ξεων ή αθέτησης σχετικών διακανονισµών 

από τους καταναλωτές. Η Αρχή απευθύνει 

έκκληση:

-Για άµεση επανασύνδεση και ρύθµιση των 

οφειλών των ευάλωτων πελατών σε χαµη-

λόποσες µηνιαίες δόσεις, ίσες κατ' ανώτατο 

όριο µε το 50% της αξίας τής συνήθους κα-

τανάλωσης, τόσο των ενταγµένων στο Κοι-

νωνικό Τιµολόγιο Πελατών (οι οποίοι εντάσ-

σονται αυτοµάτως στο Μητρώο Ευάλωτων 

Πελατών), όσο και όσων τελούν υπό ένταξη 

στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών.

-Για την άµεση επανασύνδεση και ανάλογη 

ρύθµιση των οφειλών σε µακρόχρονες, χα-

µηλόποσες µηνιαίες δόσεις, των οικιακών 

-και µη- πελατών που δεν πληρούν τις προ-

ϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων 

Πελατών, αλλά τελούν σε οικονοµική αδυ-

ναµία και έχουν υποστεί δραµατική µείωση 

των εισοδηµάτων τους.

Επιπλέον, καλεί τους καταναλωτές να προ-

βούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 

την υποβολή αίτησης ένταξης στο Μητρώο 

Ευάλωτων Πελατών στην ιστοσελίδα του ∆ι-

αχειριστή του ∆ικτύου, εφόσον βέβαια πλη-

ρούν τις προϋποθέσεις.

ÐáñÝìâáóç Óõíçãüñïõ ÊáôáíáëùôÞ ðñïò ÄÅÇ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΥΠΕΚΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Προτεραιότητες σε θέµατα βιοποικιλότητας για την περίοδο 2014-2020
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Εκτός επίσηµης συζήτησης τα δύσκολα 
θέµατα όπως το χρηµατοδοτικό κενό- ∆ΩΡΑ ΚΑΙ «∆ΙΠΛΗ ΑΤΖΕΝΤΑ» 
ΣΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΤΟΥ ΣΟΪΜΠΛΕ- Επίσκεψη σε κρίσιµη εκλογική 

εκφράσει η Fairfax και η Global Family Partners – ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΩΧΝΟΥΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 
«ΑΠΕΙΛΕΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, 
ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ.
ΚΕΡ∆ΟΣ: Ποιες προτάσεις κοµίζει αύριο στην Αθήνα, ο Γερµανός 
υπουργός Οικονοµικών- Ο… ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΤΟΥ ΣΟΪΜΠΛΕ- Ταµείο για 
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε 100 εκατ. ευρώ- Με χρηµατοδότηση 
από την KfW, την ΕΤΕπ και τα υπόλοιπα της ανακεφαλαιοποίησης 

«ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ 
ΠΤΕΡΝΑ» Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
προλαβαίνουµε, λένε οι φοροτεχνικοί- Όλα καλά, απαντά το 
υπουργείο- ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΤΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ; ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΧΡΕΟΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Συµφωνία Αντ. Σαµαρά-Ευάγγελου Βενιζέλου µε 
το βλέµµα στη Βουλή- ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ- Τρεις αλλαγές στο 

Συνέχεια στην ταλαιπωρία από την υπερφόρτωση του Taxisnet- ΣΕ 
ΝΕΥΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
για το 2014- ΣΤΟ 28% «ΒΛΕΠΕΙ» ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ο 
ΟΟΣΑ ΜΙΚΡΗ «ΑΝΑΣΑ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΜΕ ΑΝΟ∆Ο 2,29%  ΣΕ ∆ΕΙΝΗ ΘΕΣΗ Η 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
για 4 έως 6 µήνες από την 1η Αυγούστου- ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ 
ΦΠΑ 13% ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ- Η κυβέρνηση αναµένει το “πράσινο φως” 
από την τρόικα για τη µείωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ- Από την 1η Αυγούστου- 

 ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ- Με πρόσχηµα τα 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΝΟΤΟ ΚΑΙ ΤΟ 2014- Το υψηλότερο ποσοστό ανέργων στην Ευρώπη 
θα έχει η Ελλάδα, εκτιµά έκθεση του ΟΟΣΑ- Μείωση σε Γερµανία και 

ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΤΑ 6,6 ∆ΙΣ. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ- ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΠΟΨΕ- ∆οκιµασία για την 
ΘΕΜΑ 

ΧΡΟΝΟΥ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ- Μείωση στο 13% τον 
ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ TAXIS- Κάποιοι µιλούν για 

υπερφόρτωσή του, ενώ υποβάλλονται µόνο 70.000 δηλώσεις ηµερησίως. 

ΤΑ ΝΕΑ: Μαρτύριο ο Αύγουστος για τους φορολογουµένους- ΦΟΡΟ- 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ!- Οι καθυστερήσεις στην έναρξη του 
Taxisnet και η ελλιπής προετοιµασία ανοίγουν παράθυρο για νέα παράταση 

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ- ΣΑΜΑΡΑ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΟΪΜΠΛΕ: ΝΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΜΕΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μετά από σκληρή µάχη µε την τρόικα- ΚΛΕΙ∆ΩΝΕΙ 
Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ 
ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ- Βελτιωτικές τροποποιήσεις για δηµοτικούς 

∆ΕΥΤΕΡΟ ΤΑΞΙ∆Ι 
ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Στους µισθούς πείνας προστίθεται 
η κατάργηση του πενθήµερου- ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ- Επταήµερη 
εργασία την εβδοµάδα χωρίς επιπλέον αµοιβή- Λάστιχο το οκτάωρο- Η 

Πολυνοµοσχέδιο: ΜΠΟΦΟΡ ΜΕΣΑ- ΕΞΩ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
αποφάσισε να αναστείλει την εξόρυξη στις Σκουριές- «ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ 
ΙΕΡΙΣΣΟ ΝΑ ΤΟ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ».
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Βροντερό «όχι» από χιλιάδες λαού στο Σύνταγµα 
και σε όλη τη χώρα- ΠΥΡ ΟΜΑ∆ΟΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ- ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ- 
Αντισυνταγµατικές διατάξεις εντοπίζει το Επιστηµονικό Συµβούλιο της 
Βουλής- Αλλαγές στο παρά 1’ και θύελλα για «ελιγµό» που οδηγεί σε 

ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ∆ΩΣΕΙ Ο ΣΟΪΜΠΛΕ 
Σκουριές παντού!- ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ «NATURA» ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ.

ΕΘΝΟΣ: Πίνακες µε όλες τις σχολές του µηχανογραφικού δελτίου- ΠΤΩΣΗ 
ΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 700 ΜΟΡΙΑ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΧΩΡΙΣ 
ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΙΣ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ  
ΕΛΙΓΜΟΙ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ  ΤΙ 
ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ «ΓΕΡΑΚΙ» ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ.
Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Με µια απλή υπογραφή εφόρου θα ξεσκονίζουν 
εισοδήµατα και περιουσιακά στοιχεία- ΦΟΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΕ 
ΒΑΘΟΣ 20ΕΤΙΑΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-
Απειλούν οι δήµαρχοι µε νέες κινητοποιήσεις- Παιδική χαρά και πάλι το 

 
ΣΤΗΝ INTERAMERICAN Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αποχή- πονοκέφαλο (από σήµερα µέχρι τις 22 Ιουλίου) 
κήρυξαν οι λογιστές- φοροτεχνικοί- ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ- Καλούν τον υπουργό να δώσει παράταση έως το τέλος 

ΣΤΑ ΥΨΗ ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ- 
Σήµερα τα µεσάνυχτα η ψηφοφορία στη Βουλή.

ΕΣΤΙΑ: ΕΞΟΝΤΩΝΕΤΑΙ Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΙΣ- Επαναλαµβάνονται τα ίδια µετά 
από 80 χρόνια.

Η ΑΥΓΗ: Κίνδυνος νέας µείωσης µετά τη ρύθµιση Βρούτση- «ΛΑΣΤΙΧΟ» ΤΟ 
8ΩΡΟ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ- Ογκώδεις διαδηλώσεις χθες σε όλη τη 
χώρα κατά των προγραφών.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΝΤΙΛΑΪΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ.
Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Με αλλαγή της τελευταίας στιγµής στο πολυνοµοσχέδιο- 
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΚΤΑΩΡΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
από ΓΣΕΕ- Α∆Ε∆Υ- ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ «ΟΧΙ» ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο διορατικός Γέροντας προειδοποιεί σε πρόσφατη (4 

Ιουλίου) οµιλία του-  ΕΛΠΙ∆ΙΟΣ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΒΙΒΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 
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ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΠΟΨΕ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-3 | 17/07/2013

 Ορόσηµο για την κυβέρνηση αποτελεί η αποψινή ψηφοφορία για 

το πολυνοµοσχέδιο µε τα προαπαιτούµενα της τρόικας. Αποκτά, δε, 

διττή σηµασία, καθώς η ονοµαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί 

αποτελεί το πρώτο κρας τεστ για τη δικοµµατική, πλέον, κυβέρνηση, 

ενώ ανοίγει τον κύκλο της διαθεσιµότητας και, τελικά, των απολύσε-

ων δηµοσίων υπαλλήλων, που επί έτη αποτελούσε ζήτηµα ταµπού 

για το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ο πρωθυπουργός Αντώνης 

Σαµαράς είχε χθες συνάντηση µε τον αντιπρόεδρο και επικεφαλής 

του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο, προς αναζήτηση των σηµείων 

εκείνων που θα εξασφαλίσουν την έγκριση του πολυνοµοσχεδίου 

και από τους 155 βουλευτές των κοµµάτων της συµπολίτευσης, θα 

οδηγήσουν σε κλείσιµο του µετώπου µε τους δηµάρχους της χώρας 

και θα αµβλύνουν τις αναµφισβήτητες επιπτώσεις για το προσωπικό 

που τίθεται σε κινητικότητα. Την ίδια στιγµή, στη Βουλή και έναντι 

των υψηλών τόνων που υιοθετούσαν τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, 

το κλίµα µεταξύ των κυβερνητικών βουλευτών παρέµενε βαρύ, χω-

ρίς ωστόσο να αναµένονται -όπως τουλάχιστον εκτιµούσαν στελέχη 

των δύο κοµµάτων- διαφοροποιήσεις κατά τη σηµερινή ονοµαστική 

ψηφοφορία.

Η χθεσινή συνάντηση των δύο αρχηγών στο Μέγαρο Μαξίµου, µε τη 

συµµετοχή και των υπουργών Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα και 

Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη αποτύπωσε και τις διαµορφούµενες 

νέες ισορροπίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης µετά τον ανασχη-

µατισµό. Είναι ενδεικτικό ότι από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίµου 

η συνάντηση αρχικώς δεν επιβεβαιωνόταν και, πάντως, αντιµετω-

πιζόταν ως µία τυπική συνεργασία κυβερνητικών στελεχών, από τις 

πολλές που πραγµατοποιούνται καθηµερινά.

Στον αντίποδα, η Ιπποκράτους αναβάθµιζε επικοινωνιακά το ζήτη-

µα, επιχειρώντας να καταδείξει τον παρεµβατικό λόγο που θα έχει 

εφεξής το ΠΑΣΟΚ στα κυβερνητικά δρώµενα και αυτό το έπραξε 

κοινοποιώντας όχι µόνον τη σύσκεψη στο Μαξίµου, αλλά και τη συ-

νεργασία στελεχών των δύο κοµµάτων για τα ζητήµατα της τεχνικής 

εκπαίδευσης.

Εν µέσω αυτών, βασική επιδίωξη της κυβέρνησης, ήδη από το βράδυ 

της ∆ευτέρας, µετά την επεισοδιακή συνάντηση της ΚΕ∆Ε µε το 

κυβερνητικό επιτελείο, ήταν να κλείσει το µέτωπο µε τους δηµάρ-

χους και να αποτραπεί το ενδεχόµενο να µετατραπούν οι δήµοι σε 

325 πυρήνες αντικυβερνητικού λόγου το κρίσιµο επόµενο διάστηµα 

που, εξάλλου, οδηγεί και σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Ένα επιπλέον 

στοιχείο, που ελήφθη υπόψη, είναι και τα θέµατα συνταγµατικότητας 

που εγείρονταν και από την ίδια την έκθεση του Επιστηµονικού Συµ-

βουλίου της Βουλής.

Ως αποτέλεσµα, αφαιρέθηκε η διάταξη που προέβλεπε πειθαρχική 

δίωξη των δηµάρχων και αίρεται ο προληπτικός χαρακτήρας της 

παρέµβασης του Παρατηρητηρίου στη διαδικασία κατάρτισης των 

προϋπολογισµών, ενώ θα υπάρχει ελαστικότητα σε δαπάνες που 

αφορούν κοινωνικές δράσεις.

Επίσης, αποφασίστηκαν βελτιώσεις που αφορούν τους δηµοτικούς 

αστυνοµικούς και τους σχολικούς φύλακες, χωρίς ωστόσο να ακυ-

ρώνεται η ουσία, δηλαδή ότι η πλειοψηφία των πρώτων θα υπαχθεί 

στα υπουργεία ∆ηµοσίας Τάξεως και ∆ικαιοσύνης, ενώ η πλειοψη-

φία των σχολικών φυλάκων θα αντιµετωπίσει το φάσµα της απόλυ-

σης. Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι: 

αστυνοµικοί που κατέχουν µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, ενώ η 

διαδικασία απορρόφησής τους στην ΕΛ.ΑΣ., για λόγους ταχύτητας, 

θα καθορισθεί µε υπουργικές αποφάσεις αντί µε Π.∆.

ως συντάξιµου, χρόνου απασχόλησης µέχρι πέντε έτη για πρόωρη 

συνταξιοδότηση, αλλά και σύστασης συνεταιριστικών επιχειρήσεων 

προς παροχή υπηρεσιών σχετικών µε τη φύλαξη σχολικών κτιρίων.

ΦΟΒΟΥ ΤΟΝ ΣΟΪΜΠΛΕ ΚΑΙ ∆ΩΡΑ ΦΕΡΟΝΤΑ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 11 | 17/07/2013

Ο Βόλφγκανγκ Σόιµπλε έρχεται αύριο στην Αθήνα προϊδεασµένος. 

Μετά και το προχθεσινό δηµοσίευµα στο «Φόκους/ονλάιν» µε τίτλο 

«Οι Έλληνες κάνουν δηλητηριώδη σχόλια για τον επισκέπτη Σόι-

µπλε», ο γερµανός υπουργός Οικονοµικών ξέρει ότι στην Αθήνα «θα 

βρεθεί αντιµέτωπος µε την οργή των πολιτών». Τα γερµανικά µέσα 

καταγράφουν ότι στην Ελλάδα «οι εφηµερίδες καλλιεργούν αρνητικό 

κλίµα εναντίον του Σόιµπλε» και τα συνδικάτα τού ετοιµάζουν θερµή 

υποδοχή «για να δείξουν στον γερµανό υπουργό Οικονοµικών ότι η 

πολιτική λιτότητας που ακολουθεί είναι ανεπιθύµητη».

Και στα πιεστικά προβλήµατα του σήµερα αθροίζονται και οι εφιάλ-

τες του χθες. «Η Αθήνα προετοιµάζεται για την επίσκεψη του Σόι-

µπλε µε παλιές αξιώσεις για πολεµικές επανορθώσεις», προειδοποι-

εί τον γερµανό υπουργό η συντηρητική «Φρανκφούρτερ Αλγκεµάινε 

Τσάιτουνγκ». ∆εν είναι σίγουρα το κλίµα που θα ήθελε ο Σόιµπλε 

στην πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα. Αλλά ο Σόιµπλε δεν πτοείται 

στις δύσκολες αποστολές. Οι έλληνες συνοµιλητές του ξαφνιάζονταν 

κάθε φορά από τη «θετική» έως «φιλική» εικόνα που άφηνε πάντα η 

προσωπική τους επαφή - ακόµη και στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. 

Είναι ο µόνος υπουργός της κυβέρνησης Μέρκελ που συναντήθηκε 

Τους τελευταίους µήνες ο Σόιµπλε έχει µόνο καλά λόγια για τη χώρα 

που διανύει τον τρίτο χρόνο του Μνηµονίου. Τώρα έχει έναν λόγο 

παραπάνω να τονίζει µε ενέσεις αισιοδοξίας τα θετικά βήµατα της 

Ελλάδας. Πλησιάζουν οι εκλογές του Σεπτεµβρίου και ο Σόιµπλε θέ-

λει να επανεκλεγεί. Γι' αυτό και έρχεται στην Ελλάδα µε άλλα θέµατα 

στην ατζέντα του από αυτά µε τα οποία τον περιµένουν οι έλληνες 

διαδηλωτές.

Επαναλαµβάνει µονότονα το «όχι» σε ένα δεύτερο κούρεµα του 

ελληνικού χρέους. ∆εν µπορεί να το πουλήσει προεκλογικά στους 

γερµανούς ψηφοφόρους και δεν πρόκειται να πει κάτι διαφορετικό 

τις λίγες ώρες που θα βρεθεί στην ελληνική πρωτεύουσα. Αλλά λέει 

«ναι» στη διµερή στήριξη της Ελλάδας. Το µοντέλο βοήθειας που 

δροµολογήθηκε ήδη µε την Ισπανία για τη χρηµατοδότηση µικροµε-

σαίων επιχειρήσεων µέσω της γερµανικής αναπτυξιακής τράπεζας 

KfW µπορεί να εφαρµοστεί και στην Ελλάδα, είπε στην τελευταία της 

συνέντευξη η Καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ. Ο Σόιµπλε έρχεται στην 

Αθήνα να το υλοποιήσει. Βασική προϋπόθεση είναι η σύσταση ενός 

ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου κατά το πρότυπο της γερµανικής 

αναπτυξιακής τράπεζας KfW. Η υπογραφή της συµφωνίας για την 

ίδρυση του Ταµείου θα είναι το αποκορύφωµα της επίσκεψης Σόι-

µπλε. Και αν στην περίπτωση της Ισπανίας το Βερολίνο συµφώνησε 

να δώσει 800 εκατ. ευρώ, η προίκα για το ελληνικό Ταµείο που φέρ-
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νει µαζί του ο Σόιµπλε στην Αθήνα υπολογίζεται στα 100 εκατ. ευρώ.

Είναι το ένα πέµπτο του συνολικού κεφαλαίου που θα έχει στη διά-

θεσή του το Ταµείο. Το ποσό δεν είναι αµελητέο όταν πρόκειται για 

ένα εργαλείο που θα δώσει ανάσα ζωής σε µικροµεσαίες επιχειρή-

σεις και ελπίδα να ανακοπεί η καλπάζουσα ανεργία. Αλλά η γεµάτη 

την προειδοποίηση του Βιργιλίου: «Φοβού τους ∆αναούς και δώρα 

φέροντας». ∆ιότι «η νέα στρατηγική για την Ελλάδα παραµένει η 

παλιά: βοήθεια µόνον έναντι µεταρρυθµίσεων. Αυτό ακριβώς θα πει o 

Σόιµπλε και στην Αθήνα».

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 8ΩΡΟΥ ΚΑΙ 5ΗΜΕΡΟΥ

Η ΑΥΓΗ |  Σελίδες 1-4 | 17/07/2013

Τον δρόµο για την κατάργηση του 8ωρου και της πενθήµερης 

εργασίας ανοίγει το υπουργείο Εργασίας µε «πονηρή» διαγραφή 

συγκεκριµένης φράσης σε διάταξη του πολυνοµοσχεδίου και έτσι 

κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή υπονοµεύει ακόµα και αυτά τα 

έσχατα όρια της κατώτατης αµοιβής των 586 ευρώ, όπως διαµορφώ-

Περιεχοµένου τον Φεβρουάριο του 2012.

Συγκεκριµένα, ο αρµόδιος υπουργός, Γ. Βρούτσης, σε διάταξη στο 

άρθρο 103 του πολυνοµοσχεδίου περί του κατώτατου µισθού και 

ειδικότερα σε αναφορά που υπήρχε σχετικά µε το ποιους αφορά η 

καταβολή του κατώτατου µισθού, προέβη στη διαγραφή της ακό-

λουθης φράσης: «…Ήτοι µηνιαίος για εργασία 25 ηµερών µηνιαίως 

και ηµεροµίσθιο για εργασία 8 ωρών ηµερησίως», αφήνοντας 

έτσι ανοιχτό το θέµα ένας εργοδότης να δίνει τον κατώτατο µισθό, 

ωστόσο όχι... απαραίτητα για 8 ώρες εργασίας ηµερησίως και για 5 

ηµέρες την εβδοµάδα! Εποµένως, η αµοιβή των 586 ευρώ τον µήνα 

θα µπορεί να αφορά 10 ή 12 ώρες ηµερησίως (καταργώντας έτσι τις 

υπερωρίες) αλλά και τις ηµέρες εργασίας που, π.χ. στο εµπόριο, µπο-

ρεί να είναι και επτά την εβδοµάδα! Παρά το γεγονός ότι ο υπουργός 

Εργασίας έσπευσε να αποδώσει τη διαγραφή της επίµαχης φράσης 

προκειµένου να µην υπάρξει αλαλούµ µε... «νοµοθετικό πλεονα-

σµό», πριν δύο εβδοµάδες, ερµηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου 

Εργασίας µε βάση τον νόµο 4046/2012 προέβλεπε κατάργηση της 

πενθήµερης εργασίας για τους νεοπροσλαµβανόµενους, καθώς 

όπως διευκρινιζόταν «στην ατοµική σύµβαση που θα υπογράψουν 

εργαζόµενος και εργοδότης µπορεί να συµφωνηθεί η εξαήµερη 

όπως είχε κατατεθεί, για τον κατώτατο µισθό τα ακόλουθα: «Έπειτα 

από διαβούλευση ορίζεται ο νοµοθετηµένος κατώτατος µισθός και το 

νοµοθετηµένο κατώτατο ηµεροµίσθιο, για πλήρη απασχόληση, ήτοι 

µηνιαίος µισθός για εργασία 25 ηµερών µηνιαίως και ηµεροµίσθιο 

για εργασία 8 ωρών ηµερησίως, για τους υπαλλήλους και τους εργα-

τοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αµοιβή δεν ρυθµίζεται από 

συλλογική σύµβαση εργασίας».

ΝΕΡΟ: ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ, ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ |  Σελίδα 11 | 17/07/2013

Σοβαρά προβλήµατα υδροδότησης κινδυνεύει να αντιµετωπίσει η 

Χαλκιδική, καθώς έχει ήδη υπερκαλύψει τα διαθέσιµα αποθέµατα 

νερού. Αυτό σηµαίνει ότι στο εξής η πλέον τουριστική περιοχή της 

Κεντρικής Μακεδονίας είτε θα πρέπει να κάνει οικονοµία είτε θα 

πρέπει να βρει τρόπους άντλησης νέων ποσοτήτων για να µη διψά-

σει. Κι ενώ το πρόβληµα στη λεκάνη απορροής της Χαλκιδικής είναι 

ποσοτικό, στον κάµπο της Θεσσαλονίκης είναι ποιοτικό, λόγω της 

υπερλίπανσης των εδαφών.

Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτει µελέτη που εκπονήθηκε για λογαρια-

σµό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, στο 

πλαίσιο σχεδίων διαχείρισης υδάτινων πόρων του διαµερίσµατος 

Κεντρικής Μακεδονίας, και θα παρουσιαστούν στη διάρκεια σηµερι-

Σύµφωνα µε τους µελετητές, τα προβλήµατα στη λεκάνη απορ-

ροής της Χαλκιδικής εντοπίζονται στη µεγάλη ανεπάρκεια 

αποθεµάτων νερού, λόγω της υπεράντλησης και υπερεκµετάλ-

λευσης, φαινόµενο που σηµειώνεται και σε τµήµατα του νοµού 

Θεσσαλονίκης, όπως στις λίµνες Κορώνεια και Βόλβη.

Όπως τόνισε µιλώντας στη «Μ» ο µηχανικός περιβάλλοντος 

Μανώλης Αθανασάκης, ο οποίος συµµετείχε στην εκπόνηση της 

µελέτης για το διαµέρισµα της Κεντρικής Μακεδονίας, «το πρό-

βληµα στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης µε το νερό είναι κυρίως 

ποιοτικό, ενώ στη λεκάνη απορροής της Χαλκιδικής ποσοτικό, 

που σηµαίνει ότι η περιοχή θα πρέπει να σταµατήσει τη σπατάλη 

ή να βρει τρόπο για να ενισχύσει τα αποθέµατά της».

Ανέφερε µάλιστα ότι ο δείκτης εκµετάλλευσης ύδατος που 

ισχύει για κάθε περιοχή αποκαλύπτει τον βαθµό επάρκειας των 

υδάτινων πόρων, που για τη Χαλκιδική διαµορφώνεται στο 71%.

Ωστόσο, όπως εξήγησε ο κ. Αθανασάκης, µια περιοχή δεν 

αντιµετωπίζει προβλήµατα κάλυψης των αναγκών της σε νερό 

όταν έχει δείκτη εκµετάλλευσης ύδατος κάτω από 20%, ενώ τα 

προβλήµατα αρχίζουν όταν ο δείκτης βρίσκεται ανάµεσα στο 

20% και 40% και εντείνονται ακόµη περισσότερο όταν ξεπερνά 

το 40%.

Σε ό,τι αφορά τον κάµπο της Θεσσαλονίκης, τα προβλήµατα που 

εµφανίζονται, σύµφωνα µε τον κ. Αθανασάκη, οφείλονται στη 

γεωργική δραστηριότητα, όπως η υπερλίπανση των εδαφών, οι 

απολήψεις νερού για άρδευση και η επιβάρυνση των υδάτων 

από ουσίες που χρησιµοποιούνται για τη λίπανση και τη φυτο-

προστασία.

Προκειµένου να αντιστραφεί η κατάσταση, οι επιστήµονες 

προτείνουν συγκεκριµένα µέτρα, τα οποία περιλαµβάνονται στο 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων, και αφορούν: τη βελτίωση 

των µεθόδων καλλιέργειας και άρδευσης, την επιλογή λιγότερο 

υδροβόρων καλλιεργειών (όπως είχε προταθεί και για την πε-

ριοχή πέριξ της λίµνης Κορώνειας), την υιοθέτηση τεχνολογιών 

άρδευσης µε υψηλή αποδοτικότητα, την επαναχρησιµοποίηση 

λυµάτων και την προστασία υδροληπτικών έργων ώστε να περι-

ορίζονται οι διαρροές νερού στο έδαφος.

Αντίθετα για τη Χαλκιδική προτείνονται, µεταξύ άλλων, έργα 

και παρεµβάσεις που αναµένεται να βελτιώσουν την κατάσταση 

όπως τα φράγµατα του Χαβρία και των Πετρενίων.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδο-

νίας, προβλήµατα µικρότερης έντασης εντοπίζονται στις λίµνες 

Κορώνεια και ∆οϊράνη και τα ανάντη τµήµατα του Γαλλικού 

ποταµού.


