
Την Παρασκευή 21 Ιουνίου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, θα ανακοινω-

θούν οι βαθµολογίες των υποψηφίων για τα Πανεπιστήµια και τα Τεχνο-

λογικά Ιδρύµατα της χώρας.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ç êõâÝñíçóç «ðñÝðåé íá åðáíá-èåìåëéþóåé ôçí 

ýðáñîÞ ôçò» õðïóôÞñéîå ï ðñüåäñïò ôïõ ÐÁÓÏÊ, 

“ïé áíáäéáñèñþóåéò, ï åîïñèïëïãéóìüò, üëá üóá 

áöïñïýí óôçí áíôéìåôþðéóç ôùí ðñïâëçìÜôùí, 

ðñÝðåé íá äñïìïëïãçèïýí” õðïãñÜììéóå ï 

ðñüåäñïò ôçò ÄÇÌÁÑ, åíþ ç êõâÝñíçóç áðÝöõãå íá 

ðåé ïôéäÞðïôå, ðÞñå ìéá ðñïèåóìßá ðåñßðïõ 48 ùñþí 

ãéá íá ...ìåëåôÞóåé ôçí áðüöáóç ôïõ ÓôÅ, ç ïðïßá åßíáé 

áìÝóùò åêôåëåóôÞ êáé óôï åíäéÜìåóï íá ...ìéëÞóåé 

åìðñÜêôùò.

Ç ðïëéôéêÞ êñßóç äåß÷íåé íá áðïôñÝðåôáé, áëëÜ ôá 

ìåßæïíá ðáñáìÝíïõí. Ç ÅÑÔ Þôáí ç èñõáëëßäá. 

Ôï åêñçêôéêü ìåßãìá åîáêïëïõèåß íá óõíôßèåôáé 

áðü ôçí åíäïôéêüôçôá óôç “ìíçìïíéáêÞ” ðñáêôéêÞ, 

ôçí áíõðáñîßá åèíéêÞò óôñáôçãéêÞò åîüäïõ áðü 

ôçí êñßóç êáé ôçí áäéáöïñßá ãéá ïõóéáóôéêÝò 

ìåôáññõèìßóåéò. Êé üëá áõôÜ õðü ôï êñÜôïò ìéáò 

åìðåäùìÝíçò êïììáôéêÞò ðåëáôåéáêÞò áíôßëçøçò 

ðåñß ôç äéáêõâÝñíçóç ôçò ÷þñáò. Õð’ áõôÜ ôá 

äåäïìÝíá ôßðïôá èåôéêü äåí ìðïñåß êáíåßò íá 

ðåñéìÝíåé áðü ôçí ôñéêïììáôéêÞ êõâÝñíçóç ãéá 

ôïõò ðïëßôåò, ðáñÜ ìüíï ãéá ïñéóìÝíïõò êáé êáôÜ 

óõãêåêñéìÝíï ôñüðï. Ãéá ðáñÜäåéãìá.

Ôá 160 áðü ôá 207 äéó. åõñþ ðïõ äéáôÝèçêáí 

ãéá ôï åëëçíéêü ðñüãñáììá óôÞñéîçò êáôÝëçîáí 

óôéò ôñÜðåæåò êáé óôïõò ðëïýóéïõò, êáôÞããåéëå 

ç ïñãÜíùóç õðÝñ ôç öïñïëüãçóçò ôùí 

÷ñçìáôïðéóôùôéêþí óõíáëëáãþí ãéá ôç âïÞèåéá 

ôùí ðïëéôþí, Attac (Association pour la Taxation 

des Transactions financieres et l'Aide aux 

Citoyen) óå ÝêèåóÞ ôçò, ç ïðïßá äçìïóéåýåôáé óôçí 

«Sueddeutsche Zeitung» ÷ôåò õðï÷ñåþíïíôáò ôïí 

åêðñüóùðï ôçò ÃåñìáíéêÞò êõâÝñíçóçò íá ðåé ðùò 

ç óôáèåñïðïßçóç ôïõ ôñáðåæéêïý ôïìÝá Þôáí åîáñ÷Þò 

âáóéêüò óôü÷ïò ôïõ åëëçíéêïý ðñïãñÜììáôïò.

Åëðßæïõìå íá êáôÜëáâáí üóïé áñíïýíôáé íá 

êáôáëÜâïõí…

Αναλυτικά 

στη σελ. 3 

Με βάση αναφοράς την απόφαση του 

ΣτΕ, οι τρείς πολιτικοί αρχηγοί του 

κυβερνητικού σχηματισμού Α. Σαμα-

ράς, Ε. Βενιζέλος, Φ. Κουβέλης, θα 

συναντηθούν εκ νέου αύριο Τετάρτη 

το απόγευμα αναζητώντας κοινή συμ-

φωνία τόσο για το θέμα της ΕΡΤ, όσο 

και γενικότερα για θέματα προγραμ-

ματικών προτεραιοτήτων και κανόνων 

λειτουργίας της τρικομματικής κυβέρ-

νησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το 

ΑΠΕ, με απόφαση του προέδρου του 

ΣτΕ, Κ. Μενουδάκου, αναστέλλεται 

εν μέρει η κοινή υπουργική απόφαση, 

με την οποία διατάχθηκε το κλείσιμο 

της ΕΡΤ έως τη δημιουργία νέου φο-

ρέα. Η  απόφαση του κ. Μενουδάκου 

αναφέρει ότι διατάσσει την αναστολή 

εκτέλεσης της από 11.6.2013 κοινής 

υπουργικής απόφασης αποκλειστικά 

ως προς το μέρος της με το οποίο 

προβλέπεται: α. ότι διακόπτεται η μετά-

δοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και 

η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων 

της ΕΡΤ και β. ότι οι συχνότητες της 

ΕΡΤ παραμένουν ανενεργές. Ακόμη, 

διατάσσει τη λήψη από τον υπουργό 

Οικονομικών, Ι. Στουρνάρα, και τον 

υφυπουργό στον πρωθυπουργό, Σ. 

Κεδίκογλου, των αναγκαίων οργανω-

τικών μέτρων για τη συνέχιση της με-

τάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 

και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστο-

τόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό 

φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη 

σύσταση και λειτουργία νέου φορέα, 

που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέ-

ρον, όπως προβλέπει η επίμαχη από 

11.6.2013 κοινή υπουργική απόφαση. 

Εξάλλου στο πλευρό των εργαζομέ-

νων της ΕΡΤ συνεχίζει να βρίσκεται η 

ΓΣΕΕ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή 

της, ενημερώνοντας παράλληλα ότι η 

Εκτελεστική Επιτροπή της θα συνεδρι-

άσει μετά τη σύσκεψη των πολιτικών 

αρχηγών για να καθορίσει την περαι-

τέρω στάση της με βάση τις εξελίξεις 

όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί. 

Στο Ραδιοµέγαρο 

της ΕΡΤ δεν στα-

µατάει η συρροή 

του κόσµου, σε 

ένδειξη συµπαρά-

στασης προς τους 

εργαζόµενους 

και αντιδρώντας 

στο κλείσιµο της 

δηµόσιας ραδιοτη-

λεόρασης.

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣτΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Λύση µε ανοιχτές τις συχνότητες 
της ΕΡΤ

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

18-21
Ιουνίου
2013

 "Changing cities: 

Spatial, morphological, formal & socio-economic 

dimensions"

ΣΚΙΑΘΟΣ

"«Υπάρχουν προοπτικές στην 

άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού; Η περί-

πτωση των Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών»  

ΑΘΗΝΑ

Τµήµα Μηχανικών Χωροτα-
ξίας, Πολεοδοµίας & Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης Παν. 
Θεσσαλίας, σε συνεργασία µε 
το ΤΕΕ κ.ά. φορείς.

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Επιµόρφωσης Μελών Τεχνι-
κού Επιµελητηρίου ΕλλάδΟς 
(ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ)

20
Ιουνίου
2013

«Μετρό Θεσσαλονίκης: Πορεία 

υλοποίησης και Προοπτικές».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σύλλογος Ελλήνων Συ-
γκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο 
Βιώσιµης Κινητικότητας και 
∆ικτύων Μεταφορών

1
Ιουλίου

2013

ΑΘΗΝΑ
 Ξεκινούν σήµερα και ολοκληρώνονται αύριο 

οι εργασίες της διήµερης εκδήλωσης µε θέµα: 

«Πράσινη Ενέργεια ως απάντηση στην κρίση», που 

διοργανώνει η Ένωση ∆ιπλωµατούχων Ελληνίδων 

Μηχανικών (Ε∆ΕΜ), στην αίθουσα εκδηλώσεων 

του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγµα), µε ελεύθερη είσοδο.

ΣΚΙΑΘΟΣ
To διεθνές συνέδριο µε τίτλο: "Changing cities: 

Spatial, morphological, formal & socio-economic 

dimensions", πραγµατοποιείται στη Σκιάθο από 

σήµερα ως τις 21 Ιουνίου 2013. ∆ιοργανώνεται 

από το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδο-

µίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπι-

στηµίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία µε το Τεχνικό 

Επιµελητήριο Ελλάδος - Τµήµα Μαγνησίας, το 

Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Κεντρικής Ελλάδος και 

άλλους φορείς.  

   Στο πλαίσιο του νέου κύκλου τεχνικών σεµιναρί-

ων, ο όµιλος εταιριών YTONG – THRAKON, µε την 

υποστήριξη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος/

Τµήµατος ∆υτικής Μακεδονίας, διοργανώνει ηµερίδα 

µε θέµα: “Κανονισµός ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίων και τα σύγχρονα συστήµατα YTONG blocks & 

ClimaPlus”. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στην 

Αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/Τ∆Μ (Μπουσίου & 

Εστίας 3), στην Κοζάνη, αύριο 19 Ιουνίου 2013.

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος 

διοργανώνει –στις 20 Ιουνίου 2013, στο ξε-

νοδοχείο Τιτάνια- ηµερίδα µε θέµα τον «Ν. 

4067/12 (Ν.Ο.Κ)- Παρουσίαση του τεύχους 

Τεχνικών Οδηγιών και διευκρινίσεις». Οι ερ-

γασίες θα ξεκινήσουν στις  5.30 µ.µ. µε τις 

οµιλίες των πολιτικών µηχανικών Μιχαήλ Α. 

Παπαµιχαήλ  και Κων/νου ∆. Τσελίκη για:

- Το Άρθρο 2 (Αίθριο, Ηµιυπαίθριος Χώρος, 

Εσωτερικός Εξώστης πατάρι, Σοφίτα, Στέγη)

- Άρθρο 4 (Άδειες ∆όµησης 

- Άρθρο 11 (Συντελεστής ∆όµησης, Κλιµα-

κοστάσιο, Υπόγειο)

- Άρθρο 12 (Ποσοστό Κάλυψης) 

- Άρθρο  13 (Συντελεστής Όγκου)

- Άρθρο 14 (Θέση κτιρίου)

Θα ακολουθήσουν συζήτηση  και  ερωτή-

σεις, ενώ στη συνέχεια θα µιλήσει ο πολιτι-

κός µηχανικός Χριστόφορος Ε. Παντουβά-

κης για:

- Το Άρθρο 10 (Κίνητρα για περιβαλλοντική 

αναβάθµιση)

- Άρθρο 16 (Λειτουργικά, ενεργειακά και 

διακοσµητικά στις όψεις)  

- Άρθρο 17 (Κατασκευές και φυτεύσεις 

στους ακάλυπτους χώρους)

- Άρθρο 18  (Φυτεµένα δώµατα)

- Άρθρο 19 (Κατασκευές πάνω από το 

κτίριο)  

- Άρθρο 22 (Παρόδια στοά)

- Άρθρο 23 (Υφιστάµενα κτίρια)

- Άρθρο 24 (Χαµηλά κτίρια).

Η εκδήλωση θα κλείσει µε ερωτήσεις και 

συζήτηση.

Ο Κανονισµός ενεργειακής 
απόδοσης κτιρίων

Ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός 

∆ιεθνές συνέδριο 
Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανε-

πιστηµίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία µε την 

Ελληνική Εταιρεία Συστηµικών Μελετών, διορ-

γανώνει στην πόλη του Βόλου συνέδριο (από τις 

11 ως τις 13 Ιουλίου 2013,  στο ξενοδοχείο Ξενία 

Volos),  µε σκοπό να παρουσιάσει τη δυναµική 

των professional systemics  και την αποτελεσµα-

τική εφαρµογή τους σε φορείς, οργανισµούς και 

εταιρείες, τόσο στον τοµέα των υπηρεσιών όσο και 

της παραγωγής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το 

Professional Systemics γεφυρώνουν το κενό 

ανάµεσα στη θεωρία και στην πράξη προωθώ-

ντας τη χρήση Συστηµικών Μεθοδολογιών και 

Πολυµεθοδολογιών για τη διαχείριση της πολυ-

πλοκότητας, µε την οποία έρχονται αντιµέτωπες 

καθηµερινά οι επιχειρήσεις.
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Προς νέες κινητοποιήσεις  
προσανατολίζεται η ΓΣΕΕ

Συνεχίζεται το κύµα  
συµπαράστασης στην ΕΡΤ

∆ραστική περικοπή στα εφάπαξ του 

∆ηµοσίου και όσων άλλων Ταµείων 

Πρόνοιας επιχορηγούνται από τον 

κρατικό προϋπολογισµό έρχεται από 

την 1/1/2014 έγραψε η «Ηµερησία», 

ενώ επισπεύδεται κατά 1 εξάµηνο, δη-

λαδή  από τον Ιούνιο - Ιούλιο του '14 

και όχι από την 1/1/2015) η περικοπή 

των επικουρικών συντάξεων που θα 

υπολογίζονται µε βάση τις ετήσιες ει-

σφορές των "εν ενεργεία". Τη διπλή 

ανατροπή προµηνύει το τελεσίγραφο 

που παρέδωσε τεχνικό κλιµάκιο της 

τρόϊκας στη Γραµµατεία Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων του υπουργείου Εργασίας 

σε συνάντηση η οποία έγινε στο πλαί-

σιο της παρακολούθησης της πορείας 

των οικονοµικών των Ταµείων και δεν 

ανακοινώθηκε.

Στο πλευρό των εργαζοµένων της ΕΡΤ, όπως έπραξε από την πρώτη 

στιγµή, συνεχίζει να βρίσκεται η ΓΣΕΕ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή 

της, ενηµερώνοντας παράλληλα ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της θα συ-

νεδριάσει µετά τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για να καθορίσει 

την περαιτέρω στάση της µε βάση τις εξελίξεις όπως αυτές θα έχουν 

διαµορφωθεί. «Η επαίσχυντη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου θέτει 

ευθέως ζητήµατα παραβίασης των ∆ηµοκρατικών Κανόνων και θεσµι-

κής λειτουργίας καθώς εκτός από το "µαύρο" αφορά και άλλες δηµό-

σιες επιχειρήσεις, την περιουσία τους, το µέλλον τους» προσθέτει. «Η 

αντίδραση και ο αγώνας µας δεν αφορά µόνο στην ΕΡΤ. Αφορά σε όλες 

τις δηµόσιες – κοινωνικές επιχειρήσεις. Αφορά όµως πρωτίστως στη 

δηµοκρατία που βάναυσα-αυταρχικά-ετσιθελικά παραβιάζεται από 

την Εκτελεστική Εξουσία» συµπληρώνει και επισηµαίνει ότι: «Εάν η 

Κυβέρνηση δεν πάρει πίσω την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου,  

η οποία αφορά κυρίως τη δηµοκρατική λειτουργία της Εκτελεστικής 

Εξουσίας και το κλείσιµο δεκάδων οργανισµών κοινής ωφέλειας είναι 

προφανές ότι προκαλεί τη Συνοµοσπονδία και τα συνδικάτα να ενεργο-

ποιήσουν αποφάσεις για κινητοποιήσεις. Ο αγώνας για την ανατροπή 

των αντιδηµοκρατικών πρακτικών και των πολιτικών που "στραγγαλί-

ζουν" τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, θα συ-

νεχιστεί όσο και αν χρειαστεί» καταλήγει η ΓΣΕΕ.

Για 8η συνεχή µέρα, από τη στιγµή της ανακοίνωσης του κλεισίµατος της ΕΡΤ, 

την περασµένη Τρίτη, στο Ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ δεν σταµατάει η συρροή του 

κόσµου, σε ένδειξη συµπαράστασης προς τους εργαζόµενους και αντιδρώντας 

στο κλείσιµο της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. Οι εργαζόµενοι στην ΕΡΤ συνε-

χίζουν να µεταδίδουν αδιάκοπα ενηµερωτικό πρόγραµµα µέσω ίντερνετ, ενώ 

από σήµερα στη συχνότητα 48 UHF και 52 της ψηφιακής πλατφόρµας digea 

έκανε την εµφάνισή του το σήµα της Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Ίντερνετ 

και Τηλεόρασης (ΝΕΡΙΤ).

Σε ανακοίνωση του ο ΕΣ∆ΝΑ παρουσιάζει την 

πορεία των διαγωνισµών, που αφορούν στις νέες 

Μονάδες Επεξεργασίας Απορριµµάτων για την 

Αττική. Συγκεκριµένα ανακοινώθηκε ότι θες ολο-

κληρώθηκε η πρώτη φάση των διαγωνισµών για 

την κατασκευή των Μονάδων Επεξεργασίας Απορ-

ριµµάτων σε Κερατέα και Άνω Λιόσια µε την οµό-

φωνη έγκριση των πρακτικών από την Εκτελεστική 

Επιτροπή. Σύµφωνα µε τις αποφάσεις, στη δεύτερη 

φάση των διαγωνισµών περνούν έξι εταιρείες για 

τη Μονάδα της Κερατέας και πέντε για τη Μονάδα 

των Λιοσίων. Ειδικότερα για την Κερατέα, πράσινο 

φως πήραν οι εταιρίες:

Ηλέκτωρ ΑΕ

∆ΕΗ ΑΕ

Για τη µονάδα στα Λιόσια, οι εταιρίες :

Ηλέκτωρ ΑΕ

∆ΕΗ ΑΕ

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης θα ακο-

λουθήσει σύµφωνα µε τις προκηρύξεις το δεύτερο 

στάδιο, µε τις Προσκλήσεις σε Ανταγωνιστικό ∆ιά-

λογο και την Υποβολή ∆εσµευτικών Προσφορών.

ÄñáóôéêÞ ðåñéêïðÞ 
óôá åöÜðáî  

ôïõ Äçìïóßïõ

Η πορεία των διαγωνισµών για τις Μονάδες 
Επεξεργασίας Απορριµµάτων Αττικής



Επτά από τις δέκα ακριβότερες πόλεις του πλανήτη βρίσκονται στην Ευρώπη, δύο στην 

Αφρική και µόλις µια στην Ασία !

Η εφετινή έρευνα της ECA International, εταιρείας συµβούλων διαχείρισης ανθρωπίνων 

πόρων, ανεβάζει το Όσλο στην πρώτη θέση της ακρίβειας για τους αλλοδαπούς 

εργαζόµενους (για τους γηγενείς τα στοιχεία είναι διαφορετικά), ενώ ρίχνει το Τόκοι 

στην έκτη θέση της παγκόσµιας κατάταξης.

“Οι τιµές στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας ανεβαίνουν λόγω του κόστους παραγωγής 

και εργασίας” επισηµαίνει ο διευθυντής της εταιρείας Lee Quane, διευκρινίζοντας ότι 

στις υπηρεσίες που ελήφθησαν υπόψη συµπεριλαµβάνονται το στεγνό καθάρισµα, η 

επιδιόρθωση υποδηµάτων, το κοµµωτήριο, γεύµατα σε εστιατόρια, δηλαδή δουλειές 

µε ένταση εργασίας, όπως και οι φόροι σε αλκοόλ και καπνό. Στο Όσλο, ένα εισιτήριο 

κινηµατογράφου κοστίζει 18,76 δολάρια, µια µπίρα σε ένα µπαρ 14,1 και µια σόδα 3,43 

δολάρια.

Η υποχώρηση των τιµών στο Τόκοι αποδίδεται στη µείωση της ισοτιµίας του γιεν 

κατά 20%, αλλά και στην επιστροφή στον πληθωρισµό (ως 2%), µετά δεκαετίες 

αποπληθωρισµού. Ωστόσο, το Τόκοι παραµένει εξαιρετικά ακριβό για τους Ιάπωνες.

Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση του κόστους ζωής στις Φιλιππίνες, κατά 19 θέσεις σε 

σχέση µε το 2012, εξέλιξη την οποία οι ερευνητές αποδίδουν στο ισχυρότερο νόµισµα, 

εξαιτίας των αυξηµένων άµεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα το τελευταίο 12µηνο !

Αξιοσηµείωτο είναι ότι στην πρώτη δεκάδα του πίνακα φιγουράρουν οι τέσσερις 

µεγάλες πόλεις της Ελβετίας.
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Οκτώ θέσεις ανέβηκε στον πίνακα και 
εφέτος βρίσκεται στην πέµπτη θέση των 
ακριβότερων πόλεων στον πλανήτη

Μετά από τρία χρόνια, η ιαπωνική 
πρωτεύουσα έχασε την πρωτιά στην 
ακρίβεια, βρέθηκε στην έκτη θέση του 
πίνακα χάρη στην απώλεια κατά 20% της 
ισοτιµίας του γιεν µε τα άλλα νοµίσµατα

Στο κόστος παραγωγής και εργασίας, καθώς και στους φόρους στο αλκοόλ και στα 
τσιγάρα, αποδίδουν την πρώτη θέση της ακρίβειας για τους ξένους οι ερευνητές.

∆υο θέσεις ψηλότερα από πέρσι, 
βρέθηκε η πρωτεύουσα της Αγκόλα, 
που είναι, πλέον, η  δεύτερη ακριβότερη 
πόλη του πλανήτη

Τρίτη ακριβότερη πόλη, βρίσκεται στη νότια 
ακτή της Νορβηγίας και συχνά αναφέρεται 
ως η πρωτεύουσα του πετρελαίου της χώρας

ΣΤΑΒΑΝΓΚΕΡ

ΟΣΛΟ

ΛΟΥΑΝΤΑ

Το Νότιο Σουδάν απέκτησε την 
ανεξαρτησία του µόλις το 2011, αλλά η 
πρωτεύουσα του είναι εφέτος τέταρτη σε 
ακρίβεια, αφού αναρριχήθηκε κατά 41 
θέσεις σε σχέση µε το 2012

ΤΖΟΥΜΠΑ 

ΜΟΣΧΑ

ΤΟΚΙΟ

Η µεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας κρατά την 
έβδοµη θέση της ακρίβειας για το 2013 και 
φυσικά για τους ξένους

ΖΥΡΙΧΗ



Την εφαρµογή κυκλοφοριακών ρυθµίσε-

ων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαµίας, 

στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου και Καµένων 

Βούρλων ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυ-

ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μετα-

φορών και ∆ικτύων . Συγκεκριµένα οι ρυθµί-

σεις είναι οι εξής:

- Από σήµερα Τρίτη 18 Ιουνίου έως και την 

Πέµπτη 20 Ιουνίου, η κυκλοφορία προς Λα-

µία θα εκτρέπεται από τον Α/Κ Λογγού στην 

Περιφερειακή Οδό Αγ. Κωνσταντίνου και 

Καµένων Βούρλων. Η κυκλοφορία στον κλά-

δο προς Αθήνα θα διεξάγεται κανονικά.

- Από την Τρίτη 02 Ιουλίου έως και την Πέ-

µπτη 04 Ιουλίου, η κυκλοφορία προς Αθήνα 

θα εκτρέπεται από τον δυτικό ηµικόµβο Κα-

µένων Βούρλων στην Περιφερειακή Οδό Αγ. 

Κωνσταντίνου και Καµένων Βούρλων. 

Η κυκλοφορία στον κλάδο προς Λαµία θα 

διεξάγεται κανονικά. Οι συγκεκριµένες κυ-

κλοφοριακές ρυθµίσεις, που είναι απαραίτη-

τες για την εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης-

συντήρησης και αποκατάστασης του Η/Μ 

Εξοπλισµού των σηράγγων από την «ΝΕΑ 

Ο∆ΟΣ Α.Ε.», θα πραγµατοποιούνται κατά τις 

παραπάνω περιόδους από τις 08.00 έως τις 

19.00.

ÊõêëïöïñéáêÝò  
ñõèìßóåéò  óôç ÍÝá 
ÅèíéêÞ Ïäü  
Áèçíþí – Ëáìßáò

Για τις καινοτόµες πρωτοβουλίες του και για τη δράση του σε θέµατα που αφορούν στην προστασία 

του περιβάλλοντος, βραβεύθηκε ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών από το Συµβούλιο Αεροδροµίων της 

-

ακόµη σηµαντικό τοµέα των δραστηριοτήτων του.

"ÐñÜóéíç" äéÜêñéóç ãéá ôï ÅëåõèÝñéïò ÂåíéæÝëïò
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-

-

σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στη συζήτηση αναφέρθηκε η ύπαρξη Υποδοµής 

Υδατοδροµίου στο λιµάνι την οποία λειτουργούσε µια εταιρεία η οποία σήµερα δεν 

υπάρχει και ότι µέχρι να ετοιµαστούν οι νέες εγκαταστάσεις θα µπορούσε πιθανών να 

χρησιµοποιηθούν οι υφιστάµενες. 

Παράλληλα µεγάλο ενδιαφέρον για την δηµιουργία υδατοδροµίου στο λιµάνι της Κα-

λαµάτας, µε σκοπό την δροµολόγηση υδροπλάνων που θα συνδέσει την µεσσηνιακή 

πρωτεύουσα µε άλλες περιοχές εντός κι εκτός χώρας, διαβλέπει ο δήµαρχος της πόλης 

Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος συναντήθηκε χθες στο δηµαρχείο, µε επιχειρηµατίες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο.

ÕäñïðëÜíá ãéá Âüëï êáé ÊáëáìÜôá

∆εν είναι εφικτή η µείωση των αντικειµενικών αξιών, υποστηρίζουν 

πηγές του υπουργείου Οικονοµικών, µια θέση που αναµένεται να 

συζητήσει και ο υπουργός στα µέσα της εβδοµάδος µε την τρόικα. 

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες «εάν προσεγγίσουν τις εµπορι-

κές θα δηµιουργηθεί τεράστια τρύπα στα έσοδα, που δεν µπορεί να 

καλυφθεί ούτε από την φορολόγηση των αγροτεµαχίων». Το δίκτυο 

των ακινήτων, έχει ετοιµαστεί και θα δοθεί για συζήτηση στη τρικοµ-

µατική επιτροπή και στη συνέχεια στα υπόλοιπα κόµµατα, µε στόχο 

προϋπόθεση ότι το ζήτηµα της ΕΡΤ, αναµένεται να δροµολογηθεί χω-

ρίς απρόοπτα µέχρι τα µέσα της εβδοµάδος, καθώς σε διαφορετική 

περίπτωση, όλα τα σενάρια είναι ανοικτά. Ειδικότερα η επιτροπή επε-

ξεργασίας του νέου συστήµατος αντικειµενικών αξιών επεξεργάζεται 

τις τιµές ζώνης στη νέα δοµή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε στόχο 

να αυξηθεί η φορολογία στην περιφέρεια. Οι όποιες αλλαγές γίνουν 

στις αντικειµενικές τιµές δεν θα διαφοροποιήσουν δραστικά τις αξίες 

των ακινήτων παρά µόνο σε ελάχιστες περιοχές, που δεν θα έχουν 

επίπτωση στο σύνολο των φόρων που θα κληθούν να καταβάλλουν 

οι ιδιοκτήτες. 

Στο σηµείο αυτό ασκείται και έντονη κριτική από την αγορά καθώς η 

προσπάθεια διαχωρισµού του φόρου των ακινήτων από το φόρο του 

πλούτου δηµιουργεί ανισοµερή κατανοµή βαρών µεταξύ των φορο-

λογουµένων πολιτών. Σε σηµείο που νοµικοί να διαβλέπουν εµπλοκές 

µε το ΣτΕ. Πάντως η επιχειρηµατική κοινότητα θεωρεί ότι η φορο-

λογία των ακινήτων δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί αποσπασµατικά, 

αλλά πρέπει να δηµιουργηθεί µια πλατφόρµα που θα είναι διακρι-

τό σε κάθε υποψήφιο επενδυτή ότι η φορολογική επιβάρυνση που 

θα κληθεί να υπολογίσει επενδύοντας, να µην κρύβει εκπλήξεις και 

πολλαπλές χρεώσεις.

Στο αέρα η µείωση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων  
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Συζήτηση των αρχηγών εφ’ όλης της 
ύλης και για ανασχηµατισµό- «ΒΗΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ- Συµφωνήθηκε να γίνει νέα συνάντηση 

αποκρατικοποιήσεων να πιάσουν τόπο- ΠΡΟΣ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο ΚΑΙ Η 
ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΑΠ- Κίνδυνος ενεργοποίησης της ρήτρας νέων 

«ΟΧΙ» ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ 
ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ 27,4% Η ΑΝΕΡΓΙΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Οι τρεις αρχηγοί αποµάκρυναν την πιθανότητα 
προσφυγής στις κάλπες, αλλά…- ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΕ- ∆ιαφώνησαν για το ποιος θα σβήσει το 
«µαύρο» από τις οθόνες- Οι αρχηγοί είπαν «ναι» στην επικαιροποίηση 
της προγραµµατικής συµφωνίας, στον ανασχηµατισµό και τον 

Η MOODY’S ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΕΚ ΝΕΟΥ 
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ- Σε περίπτωση που η χώρα οδηγηθεί σε εκλογές 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΟΥΝ ΤΑ 3,3 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ, ΠΑΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ 
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΣΟΪΜΠΛΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Συνεννόηση πολιτικών αρχηγών υπό τον φόβο του 
ιστορικού λάθους- ΠΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΛΥΤΡΩΣΗ- Αποφεύχθηκαν 
την ύστατη ώρα οι εκλογές- Ανασύνταξη τώρα για τις µεταρρυθµίσεις 

ΑΝΟΙΞΕ Ο ∆ΡΟΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ 

Αθήνα ο Γερµανός υπουργός- ΕΠΑΙΝΟΙ Β. ΣΟΪΜΠΛΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ «3» ΤΕΛΟΣ 
ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟ BUSINESS PLAN ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
∆ΕΠΑ- ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕ∆ ΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

ΕΞΠΡΕΣ: Νέα σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών αύριο 
για επικαιροποίηση της προγραµµατικής συµφωνίας- 
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΡΤ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ- ∆υνατότητα υποβολής αιτήσεων 

MOODY’S: 
ΣΟΒΑΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΖΗΤΟΥΝ ΕΝΑΓΩΝΙΩΣ ΟΙ 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ- Η Κοµισιόν παρακολουθεί µε προσοχή τα γεγονότα 
που διαδραµατίζονται στην Αθήνα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- Εξετάζεται η επίσπευση της 
ιδιωτικοποίησης ∆ΕΗ και ΟΛΠ- Παραµένει ο στόχος για τα έσοδα 

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΛΥΣΗ ΣΕ ΕΞΙ ΜΕΤΩΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΕΝΤΟΣ 
48 ΩΡΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 8,25 ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ 
WARRANT ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΥΣΗ Ο ESM ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Η βοήθεια θα δίνεται 
αφού προηγηθεί το “κούρεµα” των καταθέσεων.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Το 

ΣτΕ αποδέχεται τον νέο φορέα, ζητεί µετάδοση εκποµπών- Θετικός σε 

ανασχηµατισµό ο Σαµαράς, άνοιγµα της ΕΡΤ θέλουν Βενιζέλος, Κουβέλης 

∆ΡΑΠΕΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ- Πατέρας 

δύο ανηλίκων το θύµα- Πρόκειται για τη συµµορία που είχε αποδράσει 

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ 
ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΤΩΝ- ∆ήλωση του αντιπροέδρου του- ∆εν 

κόπασαν οι διαδηλώσεις.

ΤΑ ΝΕΑ: Όλο το παρασκήνιο της συνάντησης των αρχηγών- 

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ …ΑΛΛΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ 
ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ.

ΕΘΝΟΣ: Φρένο των αρχηγών στην επικίνδυνη πορεία για εκλογές- 

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ- Ανασχηµατισµός αρχές 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Συµφωνία για ανασχηµατισµό και νέο 

προγραµµατικό πλαίσιο, αλλά…- «ΚΡΥΦΤΟΥΛΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ ΑΠΟ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟ, ΚΟΥΒΕΛΗ «ΝΑΙ» ΑΠΟ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ- Οι δανειστές δέχονται µετάθεση στόχων λόγω 

∆ΕΠΑ- «Κλείνουν» οι Αζέροι τον ∆ΕΣΦΑ, «σύννεφα» για τον ΟΠΑΠ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΣτΕ, Βενιζέλος και Κουβέλης 

καρφώνουν Σαµαρά για το πραξικόπηµα στην ΕΡΤ- ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΑΥΡΟ
«ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ, ΚΥΡΙΕ ΣΑΜΑΡΑ»! Η 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΣΟΪΜΠΛΕ 

 Ο 
ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ ΤΑ ΤΑΝΚΣ…

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Απόφαση Πυθίας του ΣτΕ, που ο καθένας 

ερµηνεύει κατά το δοκούν- ΑΣΠΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΓΚΡΙΖΟ ΣΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ- 

Στριµώχθηκε ο πρωθυπουργός και ενέδωσε για ανασχηµατισµό και 

ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ: «ΕΙΤΕ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ, 
ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΣΑΣ…» ∆ΗΜΟΣΙΟ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΛΟΥΚΕΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Επανεκκίνηση της συγκυβέρνησης µε τραύµατα- 

ΤΣΑΜΠΟΥΚΑΣ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ- ΚΟΥΒΕΛΗ- Στα χέρια του 

Στουρνάρα το µαχαίρι για την ΕΡΤ- Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του 

ΣτΕ: ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟ, 
ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΡΤ «ΑΓΡΙΟΣ» ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΤΑ 
ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Το ΣτΕ ουσιαστικά επικύρωσε χθες την κατάργησή της- 
ΑΝΟΙΓΕΙ ΝΕΑ «ΕΡΤ»- Τα 9 σηµεία που παρουσίασε ο Αντώνης Σαµαράς 

ΤΟΥΡΚΙΑ: Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ 
∆ΙΑ∆ΗΛΩΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ.

ΕΣΤΙΑ: ΠΟΙΟΙ ΠΥΡΟ∆ΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ- Ο 

Πρωθυπουργός σε ρόλο ισορροπιστή.

Η ΑΥΓΗ: ΤΕ-ΛΕΙ-Ω-ΣΑ-ΤΕ… 
ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ- ∆ΕΝ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ- Χιλιάδες λαού στη συγκέντρωση του 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Να καταργηθεί η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου- 

Καµία απόλυση στην ΕΡΤ και στο ∆ηµόσιο- ΛΥΣΗ Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
Η ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Πολύωρη συνάντηση των τριών αρχηγών- ΤΑ ΒΡΗΚΑΝ 
ΜΕΣΩ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΡΙΖΑ: ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Πρόκειται- όλως τυχαίως- για τον Υπουργό 

Εσωτερικών που βρίσκεται πίσω από το λουκέτο στην ΕΡΤ και σχεδιάζει 

τις απολύσεις στο ∆ηµόσιο- ΕΒΡΑΙΟΣ ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ Ο ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ;!
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ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-4 |

Απόφαση µε την οποία αποδέχεται τη δηµιουργία νέου δηµόσιου 

ραδιοτηλεοπτικού φορέα, αλλά διατάσσει την προσωρινή εκποµπή 

προγράµµατος µε ευθύνη του διαχειριστή που θα αναλάβει την 

εκκαθάριση της ΕΡΤ, εξέδωσε αργά χθες το βράδυ ο πρόεδρος 

την ώρα που η σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών ήταν σε 

η απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει η ΕΡΤ, δεν γίνεται όµως 

δεκτή η παύση της εκποµπής προγράµµατος και ζητείται από τους 

αρµόδιους υπουργούς «η λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για 

τη συνέχιση της µετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και τη 

λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό 

φορέα για το χρονικό διάστηµα έως τη σύσταση και λειτουργία 

νέου φορέα, που θα υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον». Σύµφωνα 

µε διευκρινίσεις που παρείχε το ΣτΕ, ο διαχειριστής που θα 

αναλάβει, θα έχει τις αρµοδιότητες που είχε η διοίκηση της 

επιχείρησης. Επιπλέον θα κρίνει, ανάλογα και µε τις ανάγκες που 

θα υπάρξουν, αν θα διατηρήσει το υπάρχον προσωπικό της ΕΡΤ 

ή θα το απολύσει, είτε όλο είτε εν µέρει. Επιπλέον η απόφαση 

δεν αφορά τα µουσικά σύνολα και τις συµφωνικές ορχήστρες της 

ΕΡΤ, καθώς και την έκδοση του περιοδικού «Ραδιοτηλεόραση». 

Ραντεβού αύριο Τετάρτη, όποτε και θα κριθεί εάν οι αρχηγοί 

θα µπορέσουν να υπερβούν το «αγκάθι» της ΕΡΤ ή η χώρα 

θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, έδωσαν ο πρωθυπουργός 

Αντώνης Σαµαράς και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της 

∆ηµοκρατικής Αριστεράς, Ευάγγελος Βενιζέλος και Φώτης 

δεν κατέστη δυνατόν να άρει το υφιστάµενο αδιέξοδο. Την 

ίδια ώρα οι Βρυξέλλες υπογραµµίζουν την ανάγκη πολιτικής 

σταθερότητας στην Ελλάδα.

Ο κ. Σαµαράς παρουσίασε πρόταση εννέα σηµείων, η οποία 

περιελάµβανε, µεταξύ άλλων, την επικαιροποίηση της 

προγραµµατικής συµφωνίας των τριών εταίρων, καλύτερο 

συντονισµό, αλλά και ανασχηµατισµό της κυβέρνησης, αµέσως 

µετά τη διεξαγωγή του συνεδρίου της Ν.∆. στα τέλη του µήνα, 

όπως είχαν ζητήσει µετ' επιτάσεως το τελευταίο διάστηµα οι κ. 

Βενιζέλος και Κουβέλης.

Όµως, στη διάρκεια της σύσκεψης κατεγράφη πλήρες χάσµα σε 

σχέση µε την ΕΡΤ.

Ο πρωθυπουργός πρότεινε άµεση συγκρότηση κοινά αποδεκτής 

∆ιοικούσας Επιτροπής, που θα αναλάβει την οργάνωση και 

εκποµπή τηλεοπτικού σήµατος έως ότου συγκροτηθεί ο νέος 

ραδιοτηλεοπτικός φορέας, καθώς και άµεση ψήφιση του 

νοµοσχεδίου για τη ΝΕΡΓΓ Α.Ε. από τη Βουλή. Από την πλευρά 

τους, οι κ. Βενιζέλος και Κουβέλης αντέτειναν πως θα πρέπει 

«από σήµερα» και µέχρι την ψήφιση του νοµοσχεδίου να 

επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ, θέση που δεν απεδέχθη ο κ. Σαµαράς, 

σηµειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν ακυρώνω την κορυφαία 

µου µεταρρυθµιστική κίνηση».

Πάντως, η σύσκεψη είχε πολλές στιγµές µεγάλης έντασης, ενώ 

ενδεικτικές του κλίµατος ήταν και οι σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο 

δηλώσεις τόσο του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ όσο και του προέδρου 

της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς µετά την ολοκλήρωσή της. 

ενδεχόµενο πρόωρων εκλογών, οι κ. Αντώνης Σαµαράς, 

Ευάγγελος Βενιζέλος και Φώτης Κουβέλης δεν κατέληξαν 

σε απόφαση σχετικά µε τις προοπτικές της τρικοµµατικής 

κυβέρνησης που συγκροτήθηκε πριν από ένα περίπου έτος και 

έδωσαν νέο «ραντεβού» για αύριο, Τετάρτη.

Η προσωρινή διαταγή του Συµβουλίου της Επικρατείας ναι 

µεν αντιµετωπίστηκε ως δυνάµει σανίδα σωτηρίας για την 

τρικοµµατική, ωστόσο η ερµηνεία των τριών κοµµάτων επί 

άµεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ, ήδη από σήµερα, ενώ στον 

αντίποδα, κυβερνητικά στελέχη απαντούν ότι η απόφαση του ΣτΕ 

σε κανένα σηµείο δεν προβλέπει αναβίωση της ΕΡΤ αλλά µόνον 

την υποχρέωση του νέου «ιδιοκτήτη», δηλαδή του υπουργείου 

Οικονοµικών, να παράσχει ραδιοτηλεοπτικές και διαδικτυακές 

υπηρεσίες.

Υπό την έννοια αυτή, το ενδεχόµενο ρήξης µεταξύ των τριών και, 

συνεπώς, πρόωρων εκλογών δεν έχει αποκλειστεί. Αντιθέτως, 

παραµένει στο τραπέζι, καθώς στις χθεσινές έντονες πιέσεις των 

κ. Βενιζέλου και Κουβέλη για άµεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ, ο 

µεταρρυθµιστική µου κίνηση».

ότι το «νοµικό πρόσωπο ΕΡΤ Α.Ε. έπαψε να υφίσταται οριστικά». 

Είναι χαρακτηριστική, προς τούτο, η δήλωση του Γ. Στουρνάρα, 

µετά το πέρας της σύσκεψης, ότι «µε την απόφαση του ΣτΕ 

επικυρώνεται η κατάργηση της ΕΡΤ». Υπό την έννοια αυτή, 

το υπ. Οικονοµικών αναµένεται να ανακοινώσει σήµερα ένα 

µεταβατικό σχήµα µε τη µορφή δηµόσιας υπηρεσίας, το οποίο θα 

λειτουργήσει το συντοµότερο δυνατόν.

ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΤΡΟΪΚΑ ΣΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-11 |

Αρνητική στο ενδεχόµενο µείωσης στο ΦΠΑ της εστίασης, 

αλλά και επικριτική για το γεγονός ότι ο νέος φόρος ακινήτων 

είναι ακόµη στα «σενάρια» εµφανίστηκε η τρόικα κατά τη 

συνάντηση που είχε το απόγευµα της Κυριακής µε την ηγεσία 

του υπουργείου Οικονοµικών. Στο θέµα του ΦΠΑ οι εκπρόσωποι 

των δανειστών επεσήµαναν ότι ήδη οι εισπράξεις από έµµεσους 

φόρους υπολείπονται σηµαντικά του στόχου που έχει τεθεί 

υστέρηση φτάνει τα 250 εκατ. ευρώ, µε βασική αιτία την πτώση 

της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η µείωση έστω και πιλοτικά - του 

ΦΠΑ µόνο για την εστίαση, που µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση 

του τζίρου σύµφωνα µε τους εκπροσώπους των δανειστών, δεν 

είναι σίγουρο ότι θα µεταφραστεί σε περισσότερα έσοδα. Και αυτό 

γιατί, εκτός από την κρίση, τις εισπράξεις επηρεάζει σηµαντικά 

και η υψηλή φοροδιαφυγή.

Επιφυλάχθηκαν, πάντως, για µια νέα συζήτηση του θέµατος κατά 

τη συνάντηση που αναµένεται να έχουν σήµερα µε τον υπουργό 

Οικονοµικών, Γιάννη Στουρνάρα, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να 



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

8

µελετούν τα στοιχεία που τους παρέδωσε το ΥΠΟΙΚ σχετικά µε το 

συντελεστή ΦΠΑ ειδικά για τα ξενοδοχεία.

Συγκεκριµένα, η τρόικα µελετά την επίδραση από το ενδεχόµενο 

µείωσης του φορολογικού συντελεστή στα ξενοδοχεία, τα οποία 

υπόκεινται σε ένα ιδιότυπο καθεστώς. Ως γνωστό οι υπηρεσίες 

εστίασης επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 23%, ενώ οι υπόλοιπες 

ξενοδοχειακές υπηρεσίες (όπως η διαµονή) φορολογούνται µε 

συντελεστή 6%.

Αυτό σηµαίνει ότι στη χρέωση για µια διανυκτέρευση µε πρωινό, 

το 8% της συνολικής τιµής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή 

23%, ενώ το υπόλοιπο 92% της τιµής στο χαµηλότερο συντελεστή. 

Στόχος της τρόικας είναι να δει πώς θα διαµορφωθούν οι τιµές 

των υπηρεσιών αυτών µετά τη µείωση του ΦΠΑ. Κατά τη διάρκεια 

της σύσκεψης στο τραπέζι βρέθηκε και το θέµα του ενιαίου 

φόρου επί των ακινήτων, µε τις πληροφορίες να εµφανίζουν 

την τρόικα δυσαρεστηµένη από το γεγονός ότι η διακοµµατική 

επιτροπή, που ασχολείται εδώ και περίπου 8 µήνες µε το θέµα, 

δεν έχει καταλήξει σε οριστικά συµπεράσµατα µε τη µορφή ενός 

νοµοσχεδίου που να διασφαλίζει τις αναµενόµενες εισπράξεις 

των 32 δισ. ευρώ από το συγκεκριµένο φόρο.

από τον EFSF. Η καταβολή της δόσης εγκρίθηκε από το Euro 

Working Group την περασµένη Πέµπτη, 13 Ιουνίου, αλλά 

για την εκταµίευση της θα πρέπει να συνεδριάσει και το 

γερµανικό κοινοβούλιο και η συγκεκριµένη συνεδρίαση έχει 

προγραµµατιστεί για ης 20 Ιουνίου. Το ∆ηµόσιο δεν αντιµετωπίζει 

ταµιακό πρόβληµα, ώστε να δηµιουργεί πρόβληµα η ολιγοήµερη 

καθυστέρηση της δόσης, το µεγαλύτερο µέρος της οποίας θα 

διατεθεί εξάλλου για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων χρεών 

του ∆ηµοσίου προς τους ιδιώτες.

Ωστόσο, στελέχη του ΥΠΟΙΚ φοβούνται πως τυχόν απρόβλεπτες 

πολιτικές εξελίξεις, όπως εκλογές, θα καθυστερήσουν τη δόση 

και για χρονικό διάστηµα µέχρι να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη 

των δανειστών.

Στο µεταξύ, οι δαπάνες στις παρακλινικές εξετάσεις και τα 

συσσωρευµένα χρέη του ΕΟΠΥΥ ήταν τα σηµεία στα οποία 

εστίασαν την κριτική τους οι εκπρόσωποι της τρόικας σε 

συνάντηση που είχαν χθες µε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 

Υγείας, ζητώντας να υπάρξουν άµεσες λύσεις. Σύµφωνα µε 

πληροφορίες, η τρόικα έδωσε προθεσµία δύο εβδοµάδων 

και ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, διαβεβαίωσε 

ότι εγκαίρως θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη 

συγκράτηση των δαπανών.

Η πλευρά της τρόικας πιέζει για ισοσκελισµένο προϋπολογισµό, 

ζητώντας άµεσα µέτρα, για την επανακοστολόγηση των ιατρικών 

εξετάσεων και γενικότερα για νέο κανονισµό παροχών µε 

µειωµένες δαπάνες.

Σύµφωνα µε στοιχεία, οι δαπάνες νοσηλίων σε ιδιωτικές κλινικές 

παραµένουν σταθερές, παρά τα µέτρα που είχαν ληφθεί και από 

τα οποία υπήρχε η εκτίµηση για αισθητή µείωση.

Η αρχική εκτίµηση ήταν ότι µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί οι 

δαπάνες δεν θα ξεπερνούσαν τα 180 εκατ. ευρώ, ενώ µε βάση τα 

στοιχεία του 5µήνου υπολογίζεται ότι οι δαπάνες θα κλείσουν στα 

840 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους (860 εκατ. πέρυσι).

Ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, αναφερόµενος στις 

σχετικές επισηµάνσεις των ελεγκτών της τρόικας, απάντησε ότι 

το θέµα εξετάζεται και σε 2-3 εβδοµάδες θα ανακοινωθούν οι 

τελικές αποφάσεις, µε στόχο τη συγκράτηση του ελλείµµατος και 

τη σταδιακή µείωσή του.

Για τις νοσοκοµειακές δαπάνες, ο κ. Λυκουρέντζος διαβεβαίωσε 

ότι θα τηρηθούν οι «σφιχτοί» προϋπολογισµοί.

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΗΣ 
∆ΕΠΑ 

ΤΑ ΝΕΑ |  |

Το σχέδιο τιτλοποίησης εισπράξεων από µελλοντική αξιοποίηση 

κρατικών ακινήτων προκειµένου να κλείσει µέρος της τρύπας στα 

έσοδα του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων παρουσίασε χθες 

το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου 

(ΤΑΙΠΕ∆) στους εκπροσώπους της τρόικας. Ταυτόχρονα, η τρόικα 

άναψε στην ελληνική πλευρά το πράσινο φως για τη µετάθεση του 

φετινού στόχου για έσοδα 2,6 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις.

Στο ερώτηµα προς την ηγεσία του ΤΑΙΠΕ∆ «τι τµήµα των φετινών 

εσόδων εκτιµάτε πως δεν είναι επιτεύξιµο», η απάντηση 

ήταν «πάνω από 1 δισ. ευρώ». Ωστόσο το αν η µετάθεση των 

στόχων θα αφορά αυτό ακριβώς το νούµερο ή κάποιο άλλο θα 

οριστικοποιηθεί προσεχώς µεταξύ της τρόικας και του υπουργού 

Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα αίτια του ναυαγίου της ∆ΕΠΑ 

καθώς και η επόµενη ηµέρα ενώ ζητήθηκε επιτάχυνση της 

ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΗ. Η ηγεσία του ΤΑΙΠΕ∆ ενηµέρωσε 

ότι αναδιατάσσει το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων, φέρνοντας 

πιο µπροστά την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, των ΕΛΠΕ (προκήρυξη 

µόλις ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός του ∆ΕΣΦΑ), της ΕΥ∆ΑΠ (µόλις 

ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός της ΕΥΑΘ), καθώς και την έκδοση 

τίτλων από ακίνητα του ∆ηµοσίου, το οποίο και αναλύθηκε 

εκτενώς.

Υποψήφια προς τιτλοποίηση είναι πολλά από τα 1.000 ακίνητα που, 

στο Ταµείο µέσα στο 2013. Τέτοια για παράδειγµα είναι το βασιλικό 

κτήµα στο Τατόι, η έκταση 500 στρεµµάτων δίπλα στο Στάδιο 

Ειρήνης & Φιλίας, παραθαλάσσιες περιοχές στη Χαλκιδική, αλλά και 

οµάδες ακινήτων που ανήκουν σε υπουργεία όπως των Αγροτικής 

τα έσοδα από την αξιοποίηση επιλεγµένων ακινήτων τα οποία 

εν συνεχεία πωλούνται σε ενδιαφερόµενους επενδυτές. Το 

ακριβές µοντέλο θα προέλθει από µελέτη βιωσιµότητας που 

από συνεννόηση µε την κυβέρνηση, και η οποία θα περιγράφει 

τα πιθανά έσοδα, τη δοµή της τιτλοποίησης, τη µορφή που θα 

πρέπει να έχουν τα πακέτα ακινήτων κ.ο.κ. Εδώ και καιρό το 

Ταµείο έχει προσεγγίσει ξένες τράπεζες που δεσµεύθηκαν 

ότι θα διερευνήσουν τυχόν ενδιαφέρον από τους πελάτες που 

εκπροσωπούν.


