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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ΤΟ ΤΕΕ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ Α∆Ε∆Υ

ΣΤΡΟΦΗ ΣΕΒ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

Κινητοποιήσεις κατά  
της διάλυσης του δηµόσιου τοµέα 

Εκτός Ελλάδας και η ΒΙΟΧΑΛΚΟ 

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

¸íáò 15÷ñïíïò ¸ëëçíáò ìáèçôÞò ôçò ôñßôçò 

ãõìíáóßïõ, êáôÝêôçóå ôçí ôñßôç èÝóç óôï 

Ðáãêüóìéï ÐñùôÜèëçìá ÐëçñïöïñéêÞò 

Microsoft 2013 (óôçí êáôçãïñßá ôïõ Excel) ìåôÜ 

ôçí ðñþôç èÝóç óôçí Åõñþðç. Ðñüêåéôáé ãéá ôïí 

×ñÞóôï ÖéáìÝãêï. Óôïí äéáãùíéóìü, ï ïðïßïò 

äéïñãáíþíåôáé êÜèå ÷ñüíï áðü ôç Microsoft 

êáé ôçí Certiport, óõììåôÝ÷ïõí ìáèçôÝò êáé 

öïéôçôÝò Ýùò 22 åôþí áð’ üëï ôïí êüóìï. Óôçí 

«ðñïêñéìáôéêÞ» åöåôéíÞ äéïñãÜíùóç ìåôåß÷áí 

óõíïëéêÜ 650.000 ìáèçôÝò, öïéôçôÝò êáé 

óðïõäáóôÝò, áðü 90 ÷þñåò êáé ïé 100 êïñõöáßïé, 

åðéëÝ÷èçêáí íá óõììåôÜó÷ïõí óôïí ðáãêüóìéï 

ôåëéêü ðïõ Ýãéíå ôïí ðåñáóìÝíï ìÞíá óôçí 

ÏõÜóéíãêôïí. Ðñüêåéôáé ãéá äéáãùíéóìü ÷åéñéóìïý 

ôùí ðñïãñáììÜôùí, êé ü÷é ãéá äéáãùíéóìü 

ðñïãñáììáôéóôþí. ÁëëÜ áõôü ïõäüëùò ìåéþíåé 

ôç óçìáóßá ôçò äéÜêñéóçò, ç ïðïßá, êáôÜ êáíüíá, 

åîáóöáëßæåé óôïõò «ðñùôáèëçôÝò» êßíçôñá, üðùò 

ð.÷. õðïôñïößåò óå äéáêåêñéìÝíá ðáíåðéóôÞìéá.

ÊÜôé ðïõ ðéèáíüôáôá èá ÷ñåéáóôåß ï 15÷ñïíïò, 

áñéóôïý÷ïò óôï ãõìíÜóéï, ôïí ïðïßï äåí åëêýåé, 

éäéáßôåñá, ï ðñïãñáììáôéóìüò, åðéèõìßá ôïõ 

åßíáé íá áó÷ïëçèåß ìå ôçí éáôñéêÞ Ýñåõíá, 

üðùò äçëþíåé, åíþ óêÝöôåôáé ôï ìÝëëïí ôïõ 

óôï åîùôåñéêü, áöïý ç ÅëëÜäá äåí ðáñïõóéÜæåé 

éäéáßôåñç áíÜðôõîç óå áõôüí ôïí ôïìÝá, üðùò ëÝåé, 

óõìðëçñþíïíôáò: «ï ôñüðïò æùÞò óôéò ÇÐÁ, üóï 

ôéò Ýæçóá, ìïõ Üñåóå. Íïìßæù èá ìðïñïýóá íá 

æÞóù êáé íá åñãáóôþ åêåß, áëëÜ êáé ïðïõäÞðïôå 


Ðßóù áð’ áõôÝò ôéò äçëþóåéò, ïé ïðïßåò 

åêöñÜæïõí (êáé åõëüãùò) ôïí ðüèï ôïõ íåáñïý 

ìáèçôÞ ãéá ìÜèçóç êáé, êõñßùò, áðáó÷üëçóç 

óå Ýíáí éäéáßôåñá æùôéêü ãéá ôçí êïéíùíßá ôïìÝá, 

êñýâåôáé ôï …success story ôçò åëëçíéêÞò 

ðñáãìáôéêüôçôáò…

Τη μεταφορά της έδρας του από την 

Ελλάδα στο Βέλγιο αποφάσισε η δι-

οίκηση του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, όπως 

ανακοίνωσε χθες στις αρμόδιες χρη-

ματιστηριακές Αρχές. Σύμφωνα με 

τη σχετική ανακοίνωση, τα διοικητικά 

συμβούλια της «Βιοχάλκο- Ελληνική  

Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου 

Α.Ε.» και της Viohalco S.Α. εταιρείας 

συμμετοχών, θυγατρικής της ΒΙΟΧΑΛ-

ΚΟ με έδρα το Βέλγιο αποφάσισαν την 

έναρξη της διαδικασίας για τη διασυ-

νοριακή συγχώνευση με απορρόφηση 

της πρώτης από τη δεύτερη, λαμβάνο-

ντας υπόψη την περαιτέρω συγχώνευ-

ση της εταιρίας Viohalco S.A. με την 

εταιρεία Compagnie Financiere et de 

Developpement Industriel S.A. με έδρα 

το Βέλγιο.

-«Το γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο 

όλο και περισσότερες βιομηχανίες 

αποφασίζουν ή εξετάζουν την πιθα-

νότητα να μεταφέρουν την έδρα τους 

στο εξωτερικό, θα έπρεπε να χτυπήσει 

καμπανάκι κινδύνου στο οικονομικό 

επιτελείο της κυβέρνησης και στον 

πολιτικό κόσμο γενικότερα», αναφέρει 

ο ΣΕΒ σε ανακοίνωση με αφορμή την 

απόφαση της ΒΙΟΧΑΛΚΟ για μεταφο-

ρά της έδρας της στο Βέλγιο. «Ο ΣΕΒ, 

συνεχίζει η ανακοίνωση  έχει εδώ και 

καιρό εκπέμψει σήμα κινδύνου, προει-

δοποιώντας προς πάσα κατεύθυνση ότι 

η ελληνική βιομηχανία, παρά τη μέχρι 

σήμερα θαυμαστή ανθεκτικότητά της, 

δεν αντέχει πια κάτω από το συνδυα-

σμένο βάρος τής κρίσης, της έλλειψης 

ρευστότητας, της υπερφορολόγησης, 

του αβάσταχτου κόστους της ενέργει-

ας και του αντιεπενδυτικού περιβάλλο-

ντος. Η αποβιομηχάνιση του τόπου δεν 

είναι ούτε πραγματικότητα ούτε νομο-

τέλεια. Είναι θέμα πολιτικής, είναι θέμα 

επιλογής».

Το ΤΕΕ εκφράζει την πλήρη συμπαράσταση του, στους αγώνες της ΑΔΕΔΥ και των Ομοσπονδίων και σωμα-

τείων του δημοσίου και καλεί τους διπλωματούχους  μηχανικούς να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, για να 

αποτραπούν οι διαθεσιμότητες και απολύσεις υπαλλήλων, που διαλύουν το δημόσιο τομέα. Οι κινητοποιήσεις 

συνεχίζονται με γενική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη και Πέμπτη, 18 και 19 

Σεπτεμβρίου με αφορμή τη διαθεσιμότητα, τις αποχωρήσεις και τις περικοπές στο δημόσιο.

- Συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11.30 π.μ., ενώ στην κινητοποίηση 

θα συμμετάσχει με 4ωρη στάση εργασίας (11:00-15:00) και η ΓΣΕΕ εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στο 

δοκιμαζόμενο δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο..

∆ύσκολα έρχονται, 

εύκολα φεύγουν  

οι µεγάλες  

επενδύσεις.



Η Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς πραγµατοποιεί, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ∆ήµου Λεβα-

δέων «ΤΡΟΦΩΝΙΑ 2013», έκθεση φωτογραφίας των µελών της µε θέµα: «Στιγµές». Η έκθεση θα 

λειτουργεί στο ισόγειο του Νερόµυλου στις Πηγές Κρύας στη Λιβαδειά, 

από τις 21 µέχρι τις 27 Σεπτεµβρίου 2013. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο 21/9/13 και ώρα 8.00 

µ.µ. Ώρες λειτουργίας έκθεσης: 6.30µ.µ. - 9.30µ.µ

Πληροφορίες: www.fotolesxilivadias.gr, e-mail: fotolesxilivadias@

gmail.com

και Κινηµατογράφου Καρδίτσας, η Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς, 

και η Φωτογραφική Οµάδα Τρικάλων συνδιοργανώνουν το 1ο Photo 

πρόσκληση προς στο κοινό) που θα πραγµατοποιηθεί παράλληλα σε 

τέσσερις πόλεις από τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, την Κυριακή 

22 Σεπτεµβρίου 2013. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει µέσα σε διάστηµα 

3 ωρών να εκφραστούν προσεγγίζοντας µέσα από τη δική τους µατιά, 

το θέµα που θα τους δοθεί να φωτογραφίσουν. Το θέµα της ηµέρας θα 

είναι κοινό για όλες τις οµάδες και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχο-

ντες την Κυριακή 22 Σεπτεµβρίου 2013, στις 10:00 το πρωί στο σηµείο 

συνάντησης που θα έχει επιλέξει η κάθε οµάδα.

Πληροφορίες: Α. Κατσάκος,τηλ: 6944241177, e: katsakos@gmail.com 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

19-21
Σεπτεµβρίου

2013

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η πρόκληση της "έξυπνης εξειδίκευσης":  

Ευκαιρία ή απειλή για την Ελλάδα της περι-

φέρειας της Ευρώπης;

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Επι-
στηµόνων Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών, Α.Π.Θ., 

φορείς

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 

ΤΕΕ

25
Σεπτεµβρίου

2013

10ο ∆ιεθνές Συνέδριο Σηµειω-

τικής: «Κόσµοι που αλλάζουν & Σηµεία των 

καιρών» 

ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Σηµειωτική 
Εταιρεία, Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας 

4-6
Οκτωβρίου

2013

 «Στιγµές» στη Λιβαδειά

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, προκειµένου να προβεί 

στη σύνταξη του καταλόγου διαιτητών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 

723/1979 «Περί συστάσεως παρά τω Τ.Ε.Ε. µονίµου διαιτησίας», καλεί τα µέλη του Τ.Ε.Ε 

που έχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις και επιθυµούν να εγγραφούν στον παραπάνω 

-

-

µα µέλη του Τ.Ε.Ε. µε ανάλογη εµπειρία και  δεκαπενταετή τουλάχιστον επαγγελµατική 

σταδιοδροµία ως διπλωµατούχοι µηχανικοί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο 

του Τ.Ε.Ε. Πληροφορίες : κ. Θ. Λιαραµάντζας,   τηλ. 2103291400 –2.

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

ανοικτό σε τελειόφοιτους σπουδαστές, νέους 

αποφοίτους, αλλά 

και επαγγελµατίες 

αρχιτέκτονες, πο-

λεοδόµους και σε 

όσους δραστηριο-

ποιούνται σε τοµείς 

που σχετίζονται 

µε τον σχεδιασµό 

της πόλης και των 

παρεµβάσεων σε 

αυτή.  Πρόκειται 

για µια πρωτο-

βουλία της Σχολής 

Αρχιτεκτόνων του 

Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας και µε την στήριξη του Συλλόγου 

-

χιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, του ΣΑ∆ΑΣ και του 

∆ήµου Βόλου και θα διαρκέσει από τις 26 ως 

τις 31 Οκτωβρίου 2013. 

εργασίας, επιτόπιων επισκέψεων, διαλέξεων 

και κοινωνικών γεγονότων, το master class 

που χωρίζεται σε ενότητες θα δηµιουργήσει 

ένα σύνολο σχεδιαστικών προτάσεων για 

διαφορετικές περιοχές του Βόλου. Οι ενότητες 

εστιάζουν σε διαφορετικές γεωγραφίες της 

πόλης που ποικίλουν τόσο σε κλίµακα όσο 

και σε τοποθεσία, από τυπολογίες κτιρίων 

µέχρι την δοµή του αστικού ιστού, και από το 

θαλάσσιο µέτωπο µέχρι τις περιφερειακές 

'λωρίδες' επέκτασης της πόλης. Οι τελικές 

προτάσεις στο σύνολό τους θα αποτελέσουν 

µια εκτεταµένη και ολοκληρωµένη επέµβαση 

σε όλη την πόλη.

Σχεδιαστικές προτάσεις 
για την πόλη του Βόλου
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∆ιαχειριστικός έλεγχος σε έργα 

Νέα σεισµική δόνηση στη Φθιώτιδα 

ΤΡΕΙΣ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

ΠΟΣ:«Μαύρη ηµέρα» για το σιδηρόδροµο

∆ιαχειριστικό έλεγχο ξεκινά το υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-

κτύων στα έργα του Μετρό Θεσσαλονίκης και Πετάλου Μαλιακού από Α/Κ 

Σκάρφεια έως Α/Κ Ραχών, σύµφωνα µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

Υποδοµών Στράτου Σιµόπουλου.  Σύµφωνα µε το capital.gr ο έλεγχος κρίθηκε 

απαραίτητος λόγω των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Μετρό Θεσσαλο-

νίκης που είχε ανατεθεί στην ΑΕΓΕΚ και το Πέταλο Μαλιακού (Α/Κ Σκάρ-

φεια-Ραχών) που είχε αναλάβει η ΑΤΤΙΚΑΤ. Η Grant Thornton θα αναλάβει τον 

διαχειριστικό έλεγχο των δύο έργων.

Νέα σεισµική δόνηση µεγέθους 4,8 Ρίχτερ σηµειώθηκε χθες στις 

6.01 το απόγευµα µε επίκεντρο την Αµφίκλεια. Στον ίδιο εστιακό 

χώρο στις 5.45 είχε σηµειωθεί κι άλλος σεισµός µεγέθους 4,6 Ρί-

χτερ, σύµφωνα µε την τελική καταγραφή του Γεωδυναµικού Ινστι-

τούτου. Το ακριβές επίκεντρο των δονήσεων είναι, σύµφωνα µε το 

Ινστιτούτο Γεωφυσικής του ΑΠΘ, 15 χιλιόµετρα ανατολικά της Αµφί-

κλειας.“Η δραστηριότητα είναι συνέχεια των προηγούµενων φαινο-

µένων”, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Σεισµολογίας του ΑΠΘ, 

Κώστας Παπαζάχος και πρόσθεσε ότι οι επιστήµονες θα πρέπει να 

είναι λίγο επιφυλακτικοί.Όπως επισήµανε, η σεισµική δραστηριότη-

τα δεν έχει ολοκληρωθεί και τόσο η Πολιτεία, όσο και οι πολίτες δεν 

θα πρέπει να εφησυχάζουν. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι έλεγχοι 

στα σχολεία και στα δηµόσια κτίρια, ενώ δεν θα πρέπει να χρησιµο-

ποιηθούν το επόµενο διάστηµα τα σπίτια που υπέστησαν βλάβες από 

τις σηµερινές ή τις προηγούµενες σεισµικές δονήσεις, υπογράµµισε 

ο κ. Παπαζάχος. Και νέες πληγές µετρούν στο Ρεγγίνι, την ∆ρυµαία 

τους Ξυλικούς και στην ευρύτερη περιοχή από τις δύο νέες σεισµι-

κές δονήσεις. Κτίρια που ήταν "τραυµατισµένα" από τους προηγού-

µενους σεισµούς τώρα έχουν γίνει ετοιµόρροπα ενώ κάποιες απο-

θήκες ισοπεδώθηκαν. Ρωγµές που κανείς δεν είχε δώσει σηµασία 

τώρα είναι πλέον ορατές και σε κάποιες περιπτώσεις απειλητικές. 

Οι δύο σεισµικές δονήσεις των 4,6 και 4,8 Ρίχτερ έβγαλαν και πάλι 

στο δρόµο τους κατοίκους οι οποίοι διαπιστώνουν ότι ακόµη και σε 

σπίτια τα οποία δεν είχαν πληγεί από τις προηγούµενες σεισµικές 

δονήσεις πριν ένα - ενάµιση περίπου µήνα τώρα ο εγκέλαδος έχει 

αφήσει τα αποτυπώµατά του.

Τρία επενδυτικά σχήµατα εκδήλωσαν ενδια-

φέρον να αποκτήσουν το 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 

καθώς χθες έληξε η σχετική προθεσµία. Όπως 

ανακοίνωσε το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆), οι σύµβου-

λοι αξιοποίησης θα αξιολογήσουν τώρα τις υπο-

βληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και θα 

υποβάλουν την εισήγησή τους σχετικά µε τους 

υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συµµετο-

χής στην επόµενη φάση του διαγωνισµού. Σύµ-

φωνα µε το ΤΑΙΠΕ∆, η αξιοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

θα συµβάλλει στην α) αναβάθµιση και ανάπτυξη 

των παρεχόµενων υπηρεσιών µεταφοράς επι-

βατών και εµπορευµάτων της εταιρίας, β) δη-

µιουργία συνεργειών µεταξύ των υποδοµών της 

χώρας, και γ) βελτίωση πρόσβασης επιβατών και 

προϊόντων στην υπόλοιπη Ευρώπη.

-ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ πραγµατοποιούν αύριο Τετάρ-

τη, οι σιδηροδροµικοί, από τις 11.00 π.µ. έως τις 

15.00 µ.µ., συµµετέχοντας στην τετράωρη στάση 

εργασίας που πραγµατοποιεί η ΓΣΕΕ. Ως εκ τού-

του θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δροµολόγια των τρένων και 

του προαστιακού σιδηροδρόµου. Επίσης, η Πανελλήνια Οµοσπον-

δία Σιδηροδροµικών, µε ανακοίνωσή της δηλώνει την αντίθεσή 

της στην «πώληση» της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, επισηµαίνοντας πως οι σιδη-

ροδροµικοί θα απαντήσουν µε «δράσεις που στόχο θα έχουν την 

ανατροπή αυτών των πολιτικών». Σύµφωνα µε την ανακοίνωση 

της ΠΟΣ «η σηµερινή µέρα είναι «µαύρη» για το σιδηρόδροµο 

καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε και υλοποιεί µέσω του ΤΑΙΠΕ∆ 

την εκχώρηση της ελληνικής σιδηροδροµικής εταιρείας ΤΡΑΙΝΟ-

ΣΕ σε ξένα συµφέροντα κατ' επιταγή των τροϊκανών τοκογλύφων. 

Χαρίζουν και αποελληνοποιούν µια εταιρεία µε περισσότερα από 

100 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στον τόπο µας. Με πρό-

σχηµα τα δήθεν ελλείµµατα χαρίζουν σε ξένους την περιουσία 

που ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Στους παπαγάλους που χρη-

σιµοποιεί η κυβέρνηση, απαντάµε για να γνωρίζει ο ελληνικός 

λαός, ότι η "συµφωνία" προβλέπει συνέχιση της χρηµατοδότησης 

µε πενήντα εκατοµµύρια το χρόνο, την επόµενη πενταετία, από τα 

χρήµατα των φορολογουµένων». «Ο δηµόσιος σιδηρόδροµος, κα-

ταλήγει η ανακοίνωση, δεν είναι υπόθεση µόνο των Σιδηροδροµι-

κών. Αφορά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Οι Σιδηροδροµικοί 

θα απαντήσουµε µε δράσεις που στόχο θα έχουν την ανατροπή 

αυτών των πολιτικών".



Ο Αµερικανός επιχειρηµατίας Elon Musk, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, πρότεινε το σύστηµα 

µεταφοράς Hyperloop, το οποίο θα κινείται µε διπλάσια ταχύτητα από την ταχύτερη σήµερα εµπορική αµα-

ξοστοιχία στον κόσµο. Ο ίδιος πιστεύει ότι οι …κάψουλες-βαγόνια του Hyperloop, µεταφορικής ικανότητας 

28 ατόµων η κάθε µια, µπορούν να κινούνται σε κενό αέρα, εντός σωλήνων, πετυχαίνοντας να καλύψουν τη 

διαδροµή Λος Άντζελες - Σαν Φρανσίσκο σε 35 λεπτά !

Αυτό σηµαίνει ταχύτητα περίπου 700 µιλίων την ώρα, ταχύτερα απ’ ότι τα περισσότερα εµπορικά αεροσκάφη 

και ελαφρώς µικρότερη από την ταχύτητα του ήχου. Σηµειώνουµε ότι το ταχύτερο τρένο του κόσµου – το 

Maglev Train, της Σαγκάης – θα χρειαζόταν µια ώρα και είκοσι λεπτά για να καλύψει την ίδια διαδροµή. 

Η έµπνευση ήρθε στον κ. Musk, ακούγοντας για τα σχέδια ανάπτυξης τρένων υψηλής ταχύτητας στην 

Καλιφόρνια. Για µια γραµµή αυτής της κατηγορίας, µεταξύ Σαν Ντιέγκο και Σαν Φρανσίσκο, έχουν δεσµευτεί 

9 δισ. δολάρια, αλλά το έργο έχει εµπλακεί σε ένα πλήθος διαδικαστικών (κυρίως) προβληµάτων, ενώ, εν 

τέλει, θα είναι ένα τρένο που θα κινείται µε µέση ταχύτητα τα 164 

µίλια/ώρα. «Θα κτίσουµε ένα τρένο που θα είναι και ένα από τα πιο 

ακριβά ανά µίλι και ένα από τα πιο αργά στον κόσµο, σε µια περιοχή 

όπου υπάρχουν η Silicon Valley και το JPL (Jet της NASA Propulsion 

Laboratory), όπου γίνονται απίστευτα πράγµατα;» αναρωτήθηκε 

δηµοσίως.

Κατά τους υπολογισµούς του, η κατασκευή του Hyperloop θα κοστίσει 

λιγότερα από 6 δισ. δολάρια, ο σωλήνας µπορεί να βρίσκεται πάνω 

από τον αυτοκινητόδροµο Νο 5 και οι σφραγισµένες κάψουλες 

να αναχωρούν από τους σταθµούς µε συχνότητα ως και κάθε 30 

δευτερόλεπτα. 

Ένα αντίστοιχο σύστηµα, όπως είπε, θα µπορούσε να συνδέσει τη Νέα Υόρκη µε το Λος Άντζελες σε χρόνο 

45 λεπτών, αλλά, όπως είπε, αυτή η γραµµή θα αποτύχει επιχειρηµατικά, προκρίνοντας, στην περίπτωση, τη 

λύση του υπερηχητικού αεροπλάνου.

Στο Βλαδιβοστόκ, κατά τη διάρκεια επισκευαστικών 

εργασιών σε ναυπηγείο, ξέσπασε φωτιά στο πυρη-

νοκίνητο υποβρύχιο Tomsk, αλλά αξιωµατούχοι του 

ρωσικού πολεµικού ναυτικού, διαβεβαίωσαν πως 

δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας, γιατί 

ο αντιδραστήρας ήταν κλειστός πριν το υποβρύχιο 

µεταφερθεί στην πλωτή προβλήτα, ενώ το πλήρωµα 

είχε αποµακρυνθεί και στο υποβρύχιο δεν υπήρχαν 

όπλα. Το Tomsk µπορεί να µεταφέρει 24 τηλεκατευ-

θυνόµενους πυραύλους. Πάντως για προληπτικούς 

λόγους, εκτός από δυο πυροσβεστικά σκάφη, στην 

περιοχή στάλθηκε και πλοίο που ελέγχει τα επίπεδα 

ραδιενέργειας.

ΙΑΠΩΝΙΑ: ∆ΙΧΩΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΠΥΡΗΝΟΚΙΝΗΤΟ  

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
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Από χτες το πρωί, στην Ιαπωνία δεν παράγεται ηλε-

κτρισµός από πυρηνική ενέργεια, καθώς κατέβηκε 

ο διακόπτης λειτουργίας στον µοναδικό ενεργό 

πυρηνικό αντιδραστήρα της χώρας, µε άγνωστο 

χρόνο επαναλειτουργίας. Η µονάδα 4 του πυρηνικού 

εργοστασίου Όι ήταν η τελευταία που λειτουργούσε 

στο αρχιπέλαγος. Eίναι η τρίτη φορά που η χώρα 

µένει χωρίς πυρηνική ενέργεια τις τελευταίες 

δεκαετίες. Στην παρούσα φάση, τέθηκαν σταδιακά 

εκτός λειτουργίας για προληπτικούς λόγους, µετά το 

πυρηνικό δυστύχηµα στη Φουκουσίµα τον Μάρτιο 

του 2011. 

Τα 5 ταχύτερα τρένα στον κόσµο
1. Maglev Train, Shanghai
Τρένο «µαγνητικής αιώρησης», που συνδέει το Shanghai Pudong International Airport µε το σύστηµα του 

µετρό της Σαγκάης, στο κέντρο της πόλης, µε µέγιστη ταχύτητα 311 µίλια την ώρα και ταχύτητα λειτουργίας τα 

268 µίλια/ώρα, είναι το ταχύτερο εµπορικό τρένο του κόσµου. Η κατασκευή του κόστισε 1,2 δισ. δολάρια και 

η λειτουργία του ξεκίνησε το 2003.

2. China Railways CRH380A
Κινούµενο σε ένα πιο παραδοσιακό σιδηροδροµικό δίκτυο, ξεπέρασε τα 236 µίλια την ώρα, αλλά η εµπορική 

ταχύτητα είναι συνήθως τα 217 mph. Υπάρχουν, επί του παρόντος, τέσσερα µοντέλα της αµαξοστοιχίας που 

εξυπηρετούν διαφορετικές γραµµές των σιδηροδρόµων στην Κίνα.

3. Transrapid TR-09, Γερµανία
Ένα άλλο "mag-lev" τρένο, είναι και το monorail το οποίο κατασκευάστηκε µεταξύ του αεροδροµίου του 

Μονάχου και της πόλης, πετυχαίνοντας ταχύτητα 279 mph. Υπήρξε το ταχύτερο τρένο της εποχής, αλλά λόγω 

αυξανόµενου κόστους λειτουργίας, τα δροµολόγιά του σταµάτησαν από τη γερµανική κυβέρνηση το 2008.

4. Shinkansen Train, Ιαπωνία
Το φηµισµένο τρένο της Ιαπωνίας, το επονοµαζόµενο, λόγω του σχήµατός του, «The Duck», καλύπτει ένα 

δίκτυο υψηλής ταχύτητας πάνω από 1.400 µίλια, µε ταχύτητα έως 275 mph.

5. TGV Réseau, Γαλλία
Από το 1992, το τρένο υψηλής ταχύτητας της Γαλλίας κινείται µε µέση ταχύτητα περίπου 199 χιλιόµετρα την 

ώρα και µε µέγιστη τα 236 mph. Το δίκτυό του είναι από τα πλέον πυκνά και χρησιµοποιείται από εκατοντά-

δες χιλιάδες επιβάτες κάθε ηµέρα.



Εντός της εβδοµάδος αναµένεται να δοθεί στη δηµοσιότητα για διαβούλευση η 

τελική πρόταση του υπουργείου Οικονοµικών για τον νέο ενιαίο φόρο ακινήτων 

που θα τεθεί σε ισχύ το 2014. Πρόκειται για τον φόρο ο οποίος θα αντικατα-

στήσει το τέλος ακινήτων που εισπράττεται σήµερα µέσω τη ∆ΕΗ και τον Φόρο 

Ακίνητης Περιουσίας. Στόχος του υπουργείου Οικονοµικών είναι η πρότασή του 

για τον ενιαίο φόρο ακινήτων να ψηφισθεί το αµέσως επόµενο διάστηµα από 

τη Βουλή, αφού προηγουµένως εγκριθεί από την τρόικα κατά τη νέα αξιολό-

γηση εφαρµογής του οικονοµικού προγράµµατος που θα ξεκινά την ερχόµενη 

εβδοµάδα. Η πρόταση του υπουργείου Οικονοµικών προβλέπει τη θέσπιση τρι-

ών διαφορετικών κλιµακίων για τη φορολόγηση κάθε διαφορετικής κατηγορί-

ας ακινήτου. ∆ηλαδή, µε άλλη κλίµακα και συντελεστές θα φορολογηθούν τα 

κτίσµατα ανεξάρτητα αν αυτά είναι ηλεκτροδοτούµενα, εντός ή εκτός σχεδίου 

και µε διαφορετικές κλίµακες θα φορολογηθούν οι εντός και οι εκτός σχεδίου 

εκτάσεις αντίστοιχα. Σύµφωνα µε το σχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών, για 

τα κτίσµατα θα προβλέπεται κλίµακα µε 20 διαφορετικά κλιµάκια αναλόγως της 

τιµής ζώνης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο.  Επίσης 20 κλιµάκια θα 

έχει και η κλίµακα για τα εντός σχεδίου οικόπεδα, ενώ για τα αγροτεµάχια ο 

συντελεστής φορολόγησης θα καθορίζεται µε βάση το είδος της καλλιέργειας, 

την απόσταση από τη θάλασσα κά.

Åíéáßïò öüñïò áêéíÞôùí 

Η ενεργειακή αναβάθµιση του κεντρικού κτιρίου 

του ∆ηµαρχείου Πειραιά δροµολογείται ύστερα 

από την υπογραφή του τεχνικού δελτίου για την 

ένταξή του στο πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» 

από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη. Οι παρεµ-

βάσεις και τα έργα εξοικονόµησης ενέργειας που 

πρόκειται να πραγµατοποιηθούν είναι της τάξης του 

1,5 εκατ. ευρώ και αναµένεται έχουν ολοκληρωθεί 

προς το τέλος του 2015.

ÅíåñãåéáêÞ áíáâÜèìéóç 

«Φθηνότερο εισιτήριο, περισσότερη 

δικαιοσύνη και καλύτερο ανταγωνι-

σµό, θα έχουµε µε την απελευθέρωση 

των οδικών επιβατικών µεταφορών» 

τόνισε ο υπουργός Υποδοµών, Μετα-

φορών και ∆ικτύων, Μιχ. Χρυσοχο-

ϊδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης 

Τύπου, όπου παρουσίασε τις βασικές 

διατάξεις του νοµοσχεδίου «∆ηµόσι-

ες Υπεραστικές Οδικές Μεταφορές 

Επιβατών-Ρυθµιστική Αρχή Επιβα-

τικών Μεταφορών και άλλες διατά-

ξεις», η συζήτηση του οποίου ξεκινά 

σήµερα στη Βουλή. Αναφορικά µε την 

επανεκκίνηση των µεγάλων έργων, ο 

υπουργός, επανέλαβε ότι πρόκειται 

για µεγάλη και υψηλή προτεραιότητα. 

«Ζητούµενο σήµερα στη χώρα είναι η 

πολυπόθητη ανάπτυξη, η οποία όµως 

περνάει µέσα από την απασχόληση. Η 

µεγάλη προσπάθεια που κάνουµε εί-

ναι να ξεµπλοκάρουµε τα έργα, ούτως 

ώστε να µην υπάρχει ούτε µία ηµέρα 

καθυστέρησης που αφήνει συµπολί-

τες µας έξω από την εργασία» ανέφε-

ρε χαρακτηριστικά.

Óôü÷ïò ç åðáíåêêßíçóç ôùí Ýñãùí 

Περαιτέρω µείωση παρουσιάζει εφέτος ο όγκος παρα-

γωγής έτοιµου σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την Ελληνι-

κή Στατιστική Αρχή. Το επτάµηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου 

2013, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος της παραγωγής 

έτοιµου σκυροδέµατος σηµείωσε πτώση κατά 13,4%, σε 

σύγκριση µε την ίδια χρονική περίοδο του 2012. Η πα-

ραγωγή του τοµέα το 2012 είχε εµφανίσει, ως γνωστόν, 

πτώση της τάξεως του 40%. Επίσης, µείωση παρουσίασε 

κατά το επτάµηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2013 ο όγκος της 

εξόρυξης αδρανών υλικών. Στις συνθήκες αυτές, λόγω 

της παρατεινόµενης πτώσης της οικοδοµικής και της ευ-

ρύτερης κατασκευαστικής δραστηριότητας εκατοντάδες 

µπετονιέρες σε όλη τη χώρα παραµένουν ακινητοποι-

ηµένες, πολλά λατοµεία αδρανών υλικών υπολειτουρ-

γούν ή και έχουν διακόψει την παραγωγική λειτουργία 

τους, χιλιάδες εργαζόµενοι καλούνται σε εργασία δύο 

ή τρεις ηµέρες την εβδοµάδα και οι επιχειρήσεις του 

τοµέα συνεχίζουν να καταγράφουν, για πέµπτο συνεχό-

µενο έτος, ζηµιές δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Εται-

ρείες µε ετήσια έσοδα αρκετών εκατοµµυρίων ευρώ και 

ανάλογη δοµή και εξοπλισµό λειτουργίας, ως πριν από 

λίγα χρόνια, λειτουργούν πλέον µε ετήσια έσοδα λίγων 

εκατοντάδων χιλιάδων ή και µόνο λίγων δεκάδων χιλιά-

δων ευρώ. Ο βιοµηχανικός τοµέας του έτοιµου σκυρο-

δέµατος και των αδρανών υλικών εµφάνισε το 2012, σε 

σύγκριση µε το 2011, µειωµένες κατά 37% σε απόλυτα 

µεγέθη ζηµιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (18,5 

εκατ. ευρώ σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία), αυξηµέ-

νες όµως ως ποσοστό των πωλήσεων σε -15,0% (-13,1% 

το 2011). Τα έσοδά του συρρικνώθηκαν κατά 31%, ενώ το 

µεικτό περιθώριο κέρδους του συνέχισε να µειώνεται σε 

επίπεδα που οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια σε ζηµι-

ογόνα τελικά οικονοµικά αποτελέσµατα (10,6% το 2012, 

από 13,9% το 2011). Σε απόλυτα µεγέθη οι ζηµιές του το 

2012 µειώθηκαν, ωστόσο παρέµειναν σε υψηλά επίπε-

δα και µάλιστα αυξήθηκαν ως ποσοστό των εσόδων (σε 

-23,4% το 2012, από -16,2% το 2011).  Τα συνολικά έσοδα 

120 βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εταιρειών του τοµέα, 

µεγάλου, µεσαίου και µικρού µεγέθους, τα οικονοµικά 

στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 

σε 329,2 εκατ. ευρώ και είναι µειωµένα κατά 147,8 εκατ. 

ευρώ (-31%).

Νέα µείωση παραγωγής 
ετοίµου σκυροδέµατος 
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝέέέέέέέέέέέα είίίίίίίίίίίίίω η αρα ω ήήήήήήήήής
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σήµα κινδύνου από τον ΣΕΒ για αποβιοµηχάνιση 

της χώρας- ΦΕΥΓΕΙ Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Στόχος για 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ∆ΕΠΑ, ΟΣΕ ΚΑΙ ΟΛΘ 
Ιδιωτικοποιήσεις: ΤΡΕΙΣ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΝ ΤΗΝ 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
της International Herald Tribune- ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ- ∆ριµύ “κατηγορώ” κατά λαϊκιστών και 

εξτρεµιστών.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ο όµιλος ανακοίνωσε µεταφορά έδρας 

και αποχώρηση από το Χ.Α.- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ- ΣΕΒ: Καµπανάκι κινδύνου 

επιτροπή θα καταγράψει τι ισχύει και το κόστος για το 

∆ηµόσιο- «ΠΕΦΤΟΥΝ» ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ- 
Τα συµπεράσµατα της έρευνας θα ενσωµατωθούν στον 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΦΠΑ  2008-2013: ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ 
ΕΩΣ ΚΑΙ 75%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΓΑΛΛΟΙ, ΡΩΣΟΙ, ΡΟΥΜΑΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΡΑΙΝΟΣΕ- Τρεις ευρωπαϊκές εταιρείες εκδήλωσαν 

ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ Ε∆ΡΑ ΤΗΣ Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ- Λόγω 

ΜΠΛΟΚΟ ΤΡΟΪΚΑΣ 
ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ «ΕΠΕΣΑΝ» 
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΠΩΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ- 

ΜΕ 1,30 
ΕΥΡΩ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- Επίδοµα θέρµανσης 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ- Αρχή από 

δέκα σχολεία της Αττικής και της Αργολίδας, πίεση για εξάπλωση 

 ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ- Μαξίµου προς Αρβανιτόπουλο.

ΤΑ ΝΕΑ: Κατακραυγή για φασιστική προτροπή του «λιντσάρετε 

 Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ «ΕΜΠΡΗΣΤΗΣ»  
ΣΧΟΛΕΙΑ: ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΣΑΝ ΜΕ… ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΡΚΕΛ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ήταν µία από τις 

µεγαλύτερες συγκεντρώσεις των τελευταίων χρόνων- ΕΙΝΑΙ 
ΠΟΛΛΟΙ!- Για συµµετοχή πάνω από 90% κάνει λόγο η ΟΛΜΕ- 

Ένωσαν τις φωνές τους φύλακες, εργαζόµενοι στα Ταµεία και 

ΕΚΛΙΠΑΡΕΙ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ
Αστικές συγκοινωνίες: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΒΙΟΧΑΛΚΟ: ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ, ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 7.500 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Μεγάλο, ξαφνικό χαστούκι στο success 

ΤΑ ΒΡΟΝΤΗΞΕ ΚΑΙ Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ- 

Αφήνει εδώ 10 εργοστάσια µε 7.500 εργαζοµένους σε αγωνία  

 ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ- Κορυφώνονται οι 

κινητοποιήσεις καθηγητών, δασκάλων, γιατρών, δικηγόρων, 

υπαλλήλων.

ΕΘΝΟΣ:

και µεταπτυχιακά- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΜΕ 1.300 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 
ΑΠΕΡΓΙΑ- ΜΑΘΗΤΕΣ: ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Σάλος για το «λιντσάρισµα»- ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ 
ΚΑΜΜΕΝΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι νέες προκηρύξεις για µόνιµους και 

εποχικούς υπαλλήλους- ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 4.179 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2013 «ΛΑΪΚΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΕΣ ΦΩΝΕΣ 
ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΝΩΣΗ»- Μήνυµα Σαµαρά για σταδιακή 

έξοδο από την κρίση- Ρωσική πρόταση για 10% φθηνότερο φυσικό 

ΚΡΑΣ 
ΤΕΣΤ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΤΟ ΨΕΜΑ ΕΧΕΙ ΚΟΝΤΑ ΠΟ∆ΑΡΙΑ- Εδήλωσε ο κ. Τσίπρας 

(!) στην Θεσσαλονίκη.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Οι µεγάλες αδικίες στον νόµο που κατασκεύασε 

ο Στουρνάρας- ΑΚΙΝΗΤΑ: ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ  

  ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ- ∆ύσκολη η 

ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΜΕ… ΜΕΤΡΟ 
ΖΗΤΑΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ.

Η ΑΥΓΗ: ΑΠΕΡΓΙΑ- ΜΑΘΗΜΑ-90% η συµµετοχή των καθηγητών 

στην απεργία.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΑ ΥΨΩΘΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ- ΓΟΝΙΩΝ- ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ:

εφηµερίδα «Le Monde»: ΦΟΝΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ 9 ΡΙΧΤΕΡ!
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ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 75%

H NAYTEMΠOΡIKH |  Σελίδες 1-3 | 17/09/2013

Τεράστιες απώλειες µέχρι και 75% σε παραγωγή, εισοδήµατα, 

επενδύσεις και κατανάλωση καταγράφονται φέτος σε σύγκριση 

µε το 2008, έτος κατά το οποίο η οικονοµία εισήλθε σε ύφεση, 

ενώ οι αµοιβές επέστρεψαν στα επίπεδα του έτους 2002. Στοιχεία 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής καταγράφουν αναλυτικά τις 

απώλειες που σηµείωσαν Βασικοί κλάδοι της οικονοµίας, µε 

έντονες διαφοροποιήσεις µεταξύ τους, ανάλογα µε την ένταση 

που έπληξε κάθε τοµέα η ύφεση. Σε σύγκριση µε το 2008 το 

µικρότερο, ενώ οι απώλειες επιταχύνθηκαν από το 2010, µόλις η 

χώρα εντάχθηκε στο µνηµόνιο και επιβλήθηκαν µέτρα λιτότητας 

δεκάδων δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση προβλέπει ότι φέτος η ύφεση 

θα διαµορφωθεί στο 3,8% (αντί εκτίµησης -4,5%), ενώ προβλέπει 

πως το 2014 η οικονοµία θα εξέλθει της ύφεσης, ύστερα από έξι 

χρόνια.

∆ραµατική µείωση παρουσιάζουν τόσο η παραγωγή όσο και η 

επενδυτική δαπάνη στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, που 

αποδίδεται βασικά στην εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης, ενώ 

η στροφή προς τις εξαγωγές δεν µπορεί να καλύψει τις απώλειες. 

Η επενδυτική δαπάνη στο β' τρίµηνο του 2013 συρρικνώθηκε στο 

ποσό των 5,35 δισ. ευρώ από 9,39 δισ. ευρώ το β' τρίµηνο του 

2010 και 12,86 δισ. ευρώ στο β' τρίµηνο του 2008. Κατέγραψε, 

δηλαδή, µείωση κατά 43% σε σύγκριση µε το 2010 και κατά 58,4% 

κλάδους υπέστη σηµαντική µείωση, µε σηµαντικότερη εκείνη 

που καταγράφηκε στις κατασκευές, που ξεπέρασε το 70%. Η 

συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία διαµορφώθηκε στο 

β' τρίµηνο του 2013 στο ποσό των 37,18 δισ. ευρώ, µειωµένη 

κατά 21,7% σε σύγκριση µε το β' τρίµηνο του 2008 και κατά 

15,8% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2010. Η ακαθάριστη 

προστιθέµενη αξία στον κλάδο των κατασκευών υποχώρησε στο 

β' τρίµηνο του 2013 στο ποσό του 1 δισ. ευρώ από 1,78 δισ. ευρώ, 

το αντίστοιχο τρίµηνο του 2010, σηµειώνοντας µείωση κατά 70,2%, 

ενώ κατά 43,7% µειώθηκε σε σύγκριση µε το β' τρίµηνο του 2010. 

Ακολουθεί σε πτώση της δραστηριότητας το χονδρικό και λιανικό 

εµπόριο, καθώς η προστιθέµενη αξία µειώθηκε κατά 39,9%. σε 

σύγκριση µε το β' τρίµηνο του 2008 και κατά 29,5% σε σύγκριση 

µε το β' τρίµηνο του 2010. Το ύψος της διαµορφώθηκε στο ποσό 

των 7,89 δισ. ευρώ, 13,12 δισ. ευρώ, που ήταν στο β' τρίµηνο του 

2008. Στον κλάδο «επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές 

δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές» η ακαθάριστη 

προστιθέµενη αξία µειώθηκε κατά 28,3% σε σύγκριση µε το β' 

τρίµηνο του 2008 και κατά 28,1% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο 

τρίµηνο του 2010, ενώ το µέγεθος της διαµορφώθηκε σε 1,89 

δισ. ευρώ. Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία των ορυχείων και 

λατοµείων υπέστη σχετική απώλεια 9,4% σε σύγκριση µε το β' 

τρίµηνο του 2008 και κατά 10,1% σε σύγκριση µε το β' τρίµηνο του 

2010, ενώ το µέγεθος της διαµορφώθηκε σε 4,79 δισ. ευρώ.

Μικρές απώλειες υπέστη ο κλάδος διαχείρισης ακίνητης 

περιουσίας, µε την προστιθέµενη αξία να υποχωρεί κατά 3,1% σε 

σύγκριση µε το 2008, ενώ να αυξάνεται κατά 2,5% σε σύγκριση µε 

το β' τρίµηνο του 2010 και να διαµορφώνεται σε 5,7 δισ. ευρώ.

Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του τοµέα γεωργία - δασοκοµία 

παρουσίασε αύξηση 5,9% σε σύγκριση µε το β' τρίµηνο του 2008 

και διαµορφώθηκε σε 1,79 δισ. ευρώ, ενώ κατέγραψε µείωσης 

κατά 8,7% σε σύγκριση µε το 2010. Αντίστοιχα µε την παραγωγή 

µειώθηκαν και οι φόροι επί των προϊόντων. Έτσι στο β' τρίµηνο 

του 2013 διαµορφώθηκαν σε 4,29 δισ. ευρώ, ποσό που είναι 

µειωµένο 26,6% και κατά 26% σε σύγκριση µε το β' τρίµηνο του 

2008 και του 2010 αντίστοιχα.

Το σύνολο των αµοιβών εξαρτηµένης εργασίας στην οικονοµία 

µειώθηκε κατά 32% σε σύγκριση µε το β' τρίµηνο το 2008 και 

διαµορφώθηκαν σε 14,24 δισ. ευρώ. Αντίστοιχο ήταν το ύψος 

των αµοιβών κατά το β' τρίµηνο του έτους 2002, που είχαν 

διαµορφωθεί στο ποσό των 14 δισ. ευρώ! ∆ιευκρινίζεται πως 

στη µεταβολή αυτή λαµβάνονται υπόψη τόσο οι µειώσεις των 

αποδοχών όσο και η µείωση της απασχόλησης, µε αποτέλεσµα 

στους κλάδους µε µεγάλη µείωση της απασχόλησης να 

παρατηρείται, σηµαντική µείωση των αµοιβών.

Στο πλαίσιο αυτό, τη µεγαλύτερη µείωση κατά 75,1% υπέστησαν οι 

αµοιβές στον τοµέα των κατασκευών, που έχει πληγεί ιδιαίτερα 

από την κρίση, το επίπεδο των οποίων διαµορφώθηκε σε 280 

εκατ. ευρώ, από 1,12 δισ. ευρώ στο β' τρίµηνο του 2008. Κατά 

33,6% µειώθηκε το σύνολο των καταβαλλόµενων αµοιβών στον 

τοµέα του χονδρικού και λιανικού εµπορίου, το ύψος των οποίων 

υποχώρησε στο β' τρίµηνο του 2013 στο ποσό των 3,18 δισ. 

ευρώ. Κατά 39,9% µειώθηκαν οι αµοιβές στον τοµέα διαχείρισης 

ακίνητης περιουσίας, κατά 42,7% στο ορυχεία - λατοµεία, 29.6% 

στις χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, 

ενώ κατά 23,5% µειώθηκαν οι αµοιβές στο δηµόσιο τοµέα σε 

σύγκριση µε το β' τρίµηνο του 2008.

11,5% ΠΙΟ ΑΛΜΥΡΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΟΥ 2014

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-36 | 17/09/2013

Στα χαρτιά φαίνεται πως θα µείνουν οι κυβερνητικές εξαγγελίες 

για ελάφρυνση των φόρων από τη νέα χρονιά, καθώς το 

προσχέδιο του προϋπολογισµού για το 2014 που θα κατατεθεί 

τον Οκτώβριο, επιφυλάσσει νέα αύξηση των άµεσων φόρων κατά 

11,5% τουλάχιστον.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, το προσχέδιο προβλέπει νέες 

αυξήσεις στους άµεσους φόρους καθώς ο νέος στόχος για έσοδα 

το 2014 αυξάνεται στα 19,5 δισ. ευρώ έναντι 17,5 δισ. ευρώ που 

ήταν ο στόχος για φέτος.

Η αύξηση των εσόδων που επιθυµεί το υπουργείο Οικονοµικών, 

θα προέλθει από τον αυξηµένο κατά κεφαλήν φόρο κατά 400 

ευρώ σε σχέση µε φέτος, που θα κληθούν να πληρώσουν οι 

5.725.000 φορολογούµενοι που είναι υπόχρεοι να υποβάλουν 

φορολογικές δηλώσεις. Με λίγα λόγια, οι φορολογούµενοι θα 

κληθούν να πληρώσουν φόρο κατά µέσο όρο 3 .400 ευρώ ο 

καθένας.

Τα υπουργείο Οικονοµικών σχεδιάζει να εισπράξει τα αυξηµένα 

έσοδα µέσω της επέκτασης των χαρατσιών αλλά και από το 

φόρο εισοδήµατος. Ωστόσο τόσο ο στόχος όσο και τα µέτρα 

παραµένουν στον αέρα εφόσον η τρόικα ζητήσει να επιβληθούν 

νέα µέτρα ώστε να καλυφθούν οι «τρύπες» στον κρατικό 

προϋπολογισµό.
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Το νέο «κοστούµι που ράβει» το υπουργείο για τους 

φορολογουµένους θα κοστίσει πάνω από 2 δισ. ευρώ σε 

επιπλέον φόρους, οι οποίοι θα έρθουν κατά κύριο λόγο από τις 

νέες φορολογικές κλίµακες για µισθωτούς, συνταξιούχους και 

ελεύθερους επαγγελµατίες. Συγκεκριµένα τα έσοδα από τις νέες 

κλίµακες που εισάγει το φορολογικό νοµοσχέδιο θα αυξηθούν 

κατά 1,144 δισ. ευρώ, από τη φορολόγηση των τόκων των 

καταθέσεων 230 εκατ. ευρώ, από τη φορολόγηση των κερδών 

των επιχειρήσεων 582 εκατ. ευρώ, ενώ από το ειδικό τέλος 

επιτηδεύµατος των ελεύθερων επαγγελµατιών 199 εκατ. ευρώ.

Η νέα φορολογική αφαίµαξη θα επιτευχθεί µέσω της αυξηµένης 

φορολογίας και της επιβολής των κάθε είδους χαρατσιών επί του 

εισοδήµατος και της περιουσίας αφού από το 2014:

- Καταργείται η κλίµακα εισοδήµατος που ισχύει έως σήµερα 

και θεσπίζεται νέα µε µόνο τρία κλιµάκια για µισθωτούς και 

συνταξιούχους

- Καταργείται το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ και αντικαθίσταται 

µε σταθερή έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ, σε όσους έχουν 

εισόδηµα έως 21.000 ευρώ, η οποία θα µειώνεται κατά 100 ευρώ 

για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήµατος.

- Καταργούνται και οι φοροαπαλλαγές για τόκους στεγαστικών 

δανείων, ενοίκια κύριας κατοικίας και των παιδιών που 

σπουδάζουν, ασφάλιστρα και δίδακτρα φροντιστηρίων.

- Οι φόροι στο νέο φορολογικό καθορίζονται ανάλογα µε την 

πηγή προέλευσης του εισοδήµατος.

- Αλλάζει η κλίµακα φορολόγησης των ελεύθερων 

επαγγελµατιών, καταργείται το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ, 

ενώ δεν προβλέπεται ούτε η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ.

- Αλλάζει το φορολογικό τοπίο για τα ακίνητα, καθώς στο εξής 

θα υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση του εισοδήµατος που 

προκύπτει µε συντελεστή 10% για το εισόδηµα έως 12.000 ευρώ 

και 33% για το υπερβάλλον ποσό.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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ΑΝΟΙΧΤΟ αφήνει το ενδεχόµενο αύξησης της τιµής των 

εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών κατά 25%, ακόµα και τον 

Οκτώβριο, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών.

τρόπο την εξέλιξη αυτή, τα µηνύµατα από το υπουργείο 

Οικονοµικών - ενόψει της κατάθεσης του νέου προϋπολογισµού 

- κάνουν λόγο για σηµαντική περικοπή της κρατικής 

επιχορήγησης που θα δοθεί στην εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες 

(λεωφορεία και τρόλεϊ). Οι απώλειες αυτές αναµένεται να 

καλυφθούν µέσω της αύξησης της τιµής των εισιτηρίων, η οποία 

αρχικά - ως µνηµονιακή υποχρέωση - είχε τοποθετηθεί για τον 

προηγούµενο Μάρτιο, ενώ στη συνέχεια µετατέθηκε για τον 

Οκτώβριο του 2013.

Εφόσον ισχύσουν οι αυξήσεις, η τιµή του ενιαίου εισιτηρίου του 

1,40 ευρώ (για όλα τα µέσα) θα διαµορφωθεί σε 1,75 ευρώ και το 

αντίστοιχο εισιτήριο για λεωφορεία, τρόλεϊ ή τραµ στο 1,50 ευρώ 

από 1,20 ευρώ που είναι σήµερα.

Στα µειωµένα εισιτήρια οι τιµές µε αύξηση 25% θα 

διαµορφωθούν στα 0,90 ευρώ και 0,75 ευρώ αντίστοιχα. Σε κάθε 

περίπτωση, το οριστικό ποσοστό της αύξησης θα είναι άµεσα 

συνδεδεµένο µε το ποσό της επιδότησης που θα δοθεί, το οποίο, 

σύµφωνα µε πληροφορίες, συζητείται να είναι µειωµένο κατά το 

1 /3 του περσινού που ήταν 120 εκατ. ευρώ.

Στις συσκέψεις που πραγµατοποιούνται ήδη για το ζήτηµα 

αυτό, εξετάζεται και το ενδεχόµενο το µετρό, ο ηλεκτρικός 

σιδηρόδροµος και το τραµ να διατηρήσουν τα ίδια τιµολόγια 

δεδοµένου εµφανίζει ήδη λειτουργική κερδοφορία και την 

επόµενη χρονιά δεν θα λάβει επιδότηση.

ΚΛΗΡΩΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
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Οι ώρες κυλούν αντίστροφα για τη δηµοσίευση των κοινών 

υπουργικών αποφάσεων που θα καθορίζουν ποιες οργανικές 

θέσεις των υπουργείων θα καταργηθούν και ποιοι δηµόσιοι 

υπάλληλοι θα εισέλθουν στον «προθάλαµο» των απολύσεων.

προαναφερθείσες αποφάσεις έχουν συνταχθεί και υπογραφεί. 

Η µετακύλιση της δηµοσίευσης του στη σηµερινή ηµέρα 

έγινε, σύµφωνα µε κύκλους του υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης, προκειµένου να ελεγχθούν, να διασταυρωθούν 

και να αποφευχθεί το ενδεχόµενο οποιασδήποτε παρατυπίας.

Εκτιµάται πως έως το µεσηµέρι θα έχουν ανακοινωθεί. Νεότερη 

καθυστέρηση θα ενισχύσει την άποψη εκπροσώπων δηµοσίων 

υπαλλήλων, σύµφωνα µε την οποία η κυβέρνηση «παίζει 

εσκεµµένα καθυστερήσεις», προκειµένου να µην «πυροδοτηθεί» 

το κλίµα πριν από την έναρξη της 48ωρης πανελλαδικής 

απεργίας που έχει εξαγγείλει η Α∆Ε∆Υ για την Τετάρτη και την 

Αµέσως µετά τη δηµοσίευση των καταργηθεισών οργανικών 

θέσεων, θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού 

από τις αρµόδιες τριµελείς επιτροπές. Οι υπάλληλοι ειδικοτήτων 

ή υπηρεσιών που θα κριθούν ότι έχουν πλεονάζον προσωπικό 

θα µοριοδοτηθούν βάσει των κριτηρίων που προσδιορίζει η 

απόφαση του αρµόδιου υπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι 

θα συντάξει την τελική λίστα µε βάση τη βαθµολογία που θα 

λάβουν οι υποψήφιοι. Όσοι συγκεντρώσουν χαµηλή βαθµολογία 

θα παραµείνουν σε διαθεσιµότητα.

Ωστόσο, σε περίπτωση κατάργησης ενός κλάδου στο σύνολο 

του, οι υφιστάµενοι υπάλληλοι εντάσσονται σε καθεστώς 

διαθεσιµότητας, χωρίς να προηγηθεί µοριοδότησή τους. Η 

διαδικασία εκτιµάται πως θα ολοκληρωθεί εντός 15 ηµερών, οπότε 

στα τέλη του µήνα θα έχουν καταγραφεί τα ονοµατεπώνυµα όσων 

αντιµετωπίζουν σοβαρό ενδεχόµενο απόλυσης. Αναφορικά µε 

το επόµενο «κύµα» διαθεσιµότητας, ήδη έχουν «φωτογραφηθεί» 

οι υποψήφιοι προς ένταξη στο καθεστώς. ∆εδοµένες είναι 

οι προσθήκες από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

της υγείας, καθώς και η αποµάκρυνση εργαζοµένων µέσω 

συγχωνεύσεων νοµικών προσώπων. Χαρακτηριστική είναι σχετική 

αναφορά κύκλων του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, 

λέγοντας στην «Εφ.Συν.» ότι «έως τώρα έχουµε αξιολογήσει τον 

κορµό του ∆ηµοσίου, όχι όµως την περιφέρεια».


