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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ÕðÜñ÷åé Ýíá ìåßæïí ðñüâëçìá óå üëá üóá 

óêÝðôïíôáé (áí óêÝðôïíôáé), óõæçôïýí (áí 

óõæçôïýí), ó÷åäéÜæïõí (áí ó÷åäéÜæïõí) êáé 

ðñïãñáììáôßæïõí (áí ðñïãñáììáôßæïõí) 

ïé äéá÷åéñéóôÝò ôçò åîïõóßáò óôç ÷þñá ìáò 

ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. ¸÷ïõí ìðåñäÝøåé ôçí 

áíáäéÜñèñùóç ìå ôéò ìáæéêÝò áðïëýóåéò�

Äåß÷íïõí íá ìçí áíôéëáìâÜíïíôáé ðùò áðü ôéò 

ðñÜîåéò ôïõò ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç êáèßóôáôáé 

óõóôçìéêÞ êáé Üñá ìç áíáóôñÝøéìç, åîáéôßáò ôçò 

ðñùôïöáíïýò êáé ðáñáôåôáìÝíçò ýöåóçò, ç 

ïðïßá ôñïöïäïôåßôáé áðü ôçí äß÷ùò ðñïçãïýìåíï 

áíåñãßá óôçí ïðïßá Ý÷ïõí õðï÷ñåùèåß ðåñßðïõ 

äõï åêáôïììýñéá ¸ëëçíåò.

ÐñïóáíáôïëéóìÝíïé áðïêëåéóôéêÜ óôç äéÜóùóç 

ìéáò “äñÜêáò” ôñáðåæéôþí êáé ðëïõóßùí (ó.ó. 

ó÷åôéêÜ ãñÜöáìå ÷ôåò ìå áöïñìÞ Ýêèåóç 

ôçò ïñãÜíùóçò õðÝñ ôç öïñïëüãçóçò ôùí 

÷ñçìáôïðéóôùôéêþí óõíáëëáãþí ãéá ôç 

âïÞèåéá ôùí ðïëéôþí, Attac), õðáêïýïíôáò óôá 

êåëåýóìáôá ôùí äáíåéóôþí ìáò, åììÝíïõí óôçí 

áíáäéÜñèñùóç ôïõ êñÜôïõò, üðùò, åðßóçò, óôçí 

ðñïóÝëêõóç îÝíùí åðåíäýóåùí, áäéáöïñþíôáò 

áí ï ôñüðïò ìå ôïí ïðïßï ðñïóåããßæïõí ôá 

æçôÞìáôá áõôÜ ïäçãåß óå äéáñêÞ áýîçóç 

ôçò áíåñãßáò. Ðáñáãíùñßæïíôáò (Þ äåí ôï 

ãíùñßæïõí;) ðùò ôç äýíáìç óôçí ïéêïíïìßá äåí 

ôçí äßíïõí ïé ...ðëïýóéïé, áëëÜ ç åñãáóßá êáé ç 

åõñåßá ëáúêÞ êáôáíÜëùóç. Ôá äõï äåäïìÝíá ðïõ 

ðñïóåëêýïõí Þ ü÷é ôéò åðåíäýóåéò óå ìéá ÷þñá.

Ç ðáñá÷þñçóç (êáé ü÷é ç ðþëçóç) ôùí 

“áóçìéêþí” åíüò êñÜôïõò ãßíåôáé êáôÜ 

ôñüðï ìåëåôçìÝíï êáé ó÷åäéáóìÝíï, þóôå íá 

áîéïðïéçèïýí óôçí áýîçóç ôçò áðáó÷üëçóçò ìå 

óõãêåêñéìÝíï êáé Üìåóá ìåôñÞóéìï ôñüðï. Ôï 

ßäéï êáé ç áíáäéÜñèñùóç.

Ðñéí óõíå÷ßóïõí, ëïéðüí, ôï êáôáóôñïöéêü 

Ýñãï ôïõò, áò ìáò ðïõí ôé êåñäßóáìå áðü ôçí 

ðáñá÷þñçóç ôïõ ëéìáíéïý óôçí Cosco.

Σε γενική κατάρρευση οδηγείται η 

οικοδομή και η αγορά ακινήτων και 

το 2013, τουλάχιστον όπως δείχνουν 

τα μέχρι σήμερα στατιστικά στοιχεία 

για την κατασκευή νέων οικοδομών.  

Το δίκτυο «RE+D Magazine» δημοσί-

ευσε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ και της Alpha Bank, πέρυσι 

όπου η οικοδομή και η κτηματαγο-

ρά βρέθηκε στη χειρότερη χρονιά 

των τελευταίων 50 ετών, κτίστηκαν 

18.321 καινούργια σπίτια. Ωστόσο, 

φαίνεται ότι φέτος θα σημειωθεί νέο 

αρνητικό ρεκόρ καθώς τον Ιανουά-

ριο κτίστηκαν 1.165 νέες κατοικίες 

και το Φεβρουάριο μόλις 788 σπίτια 

σε όλη την Ελλάδα. Αν συνεχιστεί 

ο ίδιος ρυθμός, κάτι που είναι πολύ 

πιθανό αφού κανείς δεν ενδιαφέρε-

ται να κτίσει αλλά και καμιά τράπεζα 

δε δίνει δάνεια, το 2013 θα κλείσει 

με τον συνολικό αριθμό να κινείται 

γύρω στα 10 χιλιάδες νέα σπίτια. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2007 

ο αριθμός των νέων κατοικιών είχε 

αγγίξει τις 104 χιλιάδες κάτι που ση-

μαίνει η υποχώρηση φτάνει το 90% 

μέσα σε μια εξαετία. Σύμφωνα με το 

δελτίο της Alpha Bank, ο όγκος της 

ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριό-

τητας, βάσει αδειών, σημείωσε τον 

Μάρτιο νέα κατακόρυφη πτώση κατά 

-55,5% σε ετήσια βάση από -44,8% 

τον Φεβρουάριο του 2013 και  πτώση 

κατά 28,1% τον Ιανουάριο του 2013, 

έναντι οριακής ανόδου κατά  0,2% 

τον Μάρτιο του 2012.  Οι επενδύσεις 

σε κατοικίες υποχωρούν κατά 34,5% 

σε σταθερές τιμές σε ετήσια βάση 

στο πρώτο τρίμηνο του 2013, έναντι  

μείωσης 30,6%  συνολικά το 2012. 

Μόλις 10 χιλιά-

δες  νέα σπίτια θα 

κτιστούν το 2013, 

έναντι 18 χιλιάδων 

νέων κατοικιών, 

που ανεγέρθηκαν 

το 2012!

∆ΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΚΑΙ ∆ΥΣΟΙΩΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

Σε γενική κατάρρευση  
η οικοδοµή 

Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας διοργανώνουν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ  σήμερα  Τετάρτη 19 Ιουνίου, στις 

18.00, έξω από το ραδιομέγαρο της δημόσιας ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, ζητώντας λύση δημοκρα-

τικής νομιμότητας για τον φορέα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και εκφράζοντας τη συμπαράσταση 

τους στους εργαζόμενους της ΕΡΤ.                                                                      Αναλυτικά στη σελ 5

Συλλαλητήριο σήµερα στην 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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ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά και ο 

Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) 

διοργανώνουν σήµερα εκδήλωση µε θέµα: 

«Παράγω και Εξάγω: το νέο οικονοµικό µοντέλο 

ανάπτυξης», η οποία και θα πραγµατοποιηθεί στις 

18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Βιοτεχνικού 

Επιµελητηρίου Πειραιά, (Καραΐσκου 111, Πειραι-

άς, 3ος όροφος). 

Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, σε συνεργασία µε την  Σχολή 

Αγρονόµων Τοπογράφων του ΕΜΠ και  το 

ΠΣ∆ΜΑΤΜ, διοργανώνει αύριο Πέµπτη 20 

Ιουνίου 2013 εκδήλωση µε θέµα:  «Υπάρ-

χουν προοπτικές στην άσκηση του επαγ-

γέλµατος του Μηχανικού; Η περίπτωση των 

Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών», η 

οποία και θα πραγµατοποιηθεί στις 6 µµ, 

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 

4, 1ος όροφος).

Θα µιλήσουν οι:

Γιάννης Αλαβάνος: «Η ανεργία έχει ιδιαί-

τερα χαρακτηριστικά στον κλάδο των ΑΤΜ; 

Πως µπορούν να δηµιουργηθούν εκατοντά-

δες θέσεις εργασίας»

Νίκος Ζυγούρης: «Ευκαιρίες- ∆υνατότητες- 

Προοπτικές»

Μαρίνος Κάβουρας: «∆ιαµορφώνοντας µια 

νέα φυσιογνωµία για τον Αγρονόµο Τοπο-

γράφο Μηχανικό»

Στέφανος Ξεκαλάκης:  «Πόσο επηρεάζουν 

οι κυβερνητικές ασκήσεις επί  χάρτου το 

επάγγελµα του ΑΤΜ και πως πρέπει να 

απαντήσει ο κλάδος στην επιχειρούµενη 

υποθήκευση του µέλλοντός του»

Βασίλης Οικονοµόπουλος: «Είναι λύση η 

εξωστρέφεια;»

Γιάννης Πρέσβελος: «Τοπογραφία, Γεωπλη-

ροφορική και Κτηµατολόγιο. Ευκαιρίες και 

προκλήσεις για τον Τοπογράφο Μηχανικό».

Τα Εργαστήρια Περιβαλλοντικής Ακουστι-

κής Συγκοινωνιακών Έργων «Ε.Π.Α.Σ.Ε.» 

και Οδοποιίας του Τµήµατος Πολιτικών 

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, συµµετέχουν στην 

εκπόνηση του προγράµµατος του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

που αφορά στην «Αξιολόγηση του Περιβαλ-

λοντικού Θορύβου στο πλαίσιο εφαρµογής 

της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για τα Πολεοδοµικά 

Συγκροτήµατα Λάρισας & Βόλου». Με την 

ολοκλήρωση της έρευνας και σε συνεργα-

σία µε τους ∆ήµους Βόλου και Λάρισας, 

διοργανώνεται ηµερίδα παρουσίασης των 

επιστηµονικών συµπερασµάτων, την Τετάρτη, 

26 Ιουνίου 2013 και ώρα 17.00 µε 20.00 στο 

Αµφιθέατρο «Σαράτση» του κτιρίου «Αλέξαν-

δρος ∆ελµούζος», του παραλιακού συγκρο-

τήµατος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, 

Αργοναυτών και Φιλελλήνων, στον Βόλο.

Το αντικείµενο και ο σκοπός του συγκε-

κριµένου προγράµµατος είναι η υλοποίηση 

της εφαρµογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για 

τα παραπάνω Πολεοδοµικά Συγκροτήµατα, 

λόγω των «κοινών χωρικών στοιχείων» που 

συνδέουν τις δύο περιοχές και αφορά στον 

περιβάλλοντα θόρυβο από οδική και σιδηρο-

δροµική κυκλοφορία καθώς και βιοµηχανικό 

θόρυβο. Επισηµαίνεται ότι το έργο του σχε-

διασµού και ανάπτυξης της νέας Ευρωπαϊκής 

διαδικασίας αξιολόγησης περιβαλλοντικού 

θορύβου στην Ελλάδα περιλαµβάνει τις 

αρχικές και πλέον απαραίτητες ενέργειες, 

προκειµένου η χώρα µας να µπορεί να αντα-

ποκριθεί στις απαιτήσεις συλλογής και επε-

ξεργασίας στοιχείων που απορρέουν από την 

υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/49/

EK για την αξιολόγηση και διαχείριση του 

περιβαλλοντικού θορύβου (ως περιβαλλοντι-

κός θόρυβος στην παρούσα µελέτη νοείται 

ο θόρυβος περιβάλλοντος που προέρχεται 

από την οδική κυκλοφορία των οχηµάτων, τα 

συγκοινωνιακά µέσα πάσης φύσεως και τις 

βιοµηχανικές δραστηριότητες). Πληροφορίες: 

(Χρύσα Βούλγαρη) στο τηλ.: 24210-74172

Το επάγγελµα του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού

Ηµερίδα Περιβαλλοντικού  
Συγκοινωνιακού Θορύβου 

«Οι µαθητές πάνε  
Πολυτεχνείο - Σπουδές στο 

Πολυτεχνείο Κρήτης»

Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης & Σταδιοδροµίας 

του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει 

εκδήλωση µε θέµα: 

«Οι µαθητές πάνε Πολυτεχνείο - Σπουδές 

στο Πολυτεχνείο Κρήτης». Στόχος της εκ-

δήλωσης είναι να ενηµερωθούν οι έφηβοι 

που φοιτούν στις δύο τελευταίες τάξεις 

του λυκείου σχετικά µε την προοπτική των 

σπουδών σε όλες τις σχολές στο Πολυτε-

χνείο Κρήτης. Η εκδήλωση θα πραγµατο-

ποιηθεί την Πέµπτη 20 Ιουνίου 2013 και 

ώρα 18.30 στο Αµφιθέατρο του Κτιρίου 

Επιστηµών, στην Πολυτεχνειούπολη στα 

Κουνουπιδιανά Χανίων και θα µεταδοθεί 

ζωντανά στο ∆ιαδίκτυο µέσω του κεντρι-

κού ιστότοπου του Πολυτεχνείου Κρήτης 

(www.tuc.gr) για τους µαθητές από άλλες 

περιοχές της Ελλάδας που ενδιαφέρονται 

να σπουδάσουν σε µία από τις 5 Σχολές του 

Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά. 
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Να δοθεί άµεσα λύση στο θέµα των Ενεργειακών Επιθεωρητών
Ζητά ο Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας

Νέες παράνοµες χωµατερές έχουν δη-

µιουργηθεί γύρω από τη λίµνη Τριχω-

νίδα, στην Αιτωλοακαρνανία. Η λίµνη 

αν και ανήκει στο δίκτυο προστατευ-

όµενων περιοχών Natura, αποτελεί τα 

τελευταία χρόνια, περιοχή για τη µε-

ταφορά απορριµµάτων από γύρω οικι-

σµούς και βιοµηχανίες. Σε αρκετές πε-

ριπτώσεις έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές 

σε σωρούς µε σκουπίδια και υπάρχει 

κίνδυνος για το φυσικό οικοσύστηµα 

της λίµνης. Στους οικισµούς γύρω από 

τη λίµνη δεν υπάρχει σύστηµα ανακύ-

κλωσης και µεγάλοι όγκοι από πλα-

στικά µεταφέρονται στις παράνοµες 

χωµατερές.

Σεισµική δόνηση µεγέθους 4R σηµει-

ώθηκε χθες  στις 20:18 στην περιοχή 

της Καλαµάτας. Σύµφωνα µε το Γε-

ωδυναµικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο 

προσδιορίζεται στην περιοχή 14 χλµ 

νοτιοδυτικά της Καλαµάτας, µε εστιακό 

βάθος 5 χλµ.  Ο σεισµός έγινε ιδιαίτερα 

αισθητός και στη νότια Ηλεία.

“Να δοθεί άµεσα λύση στο θέµα των Ενεργειακών Επιθεωρητών” τονίζει 

σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΣΤΥΕ). Στην 

ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος Α. Στοϊµενίδης και ο γεν. γραµ-

µατέας Γ. Ζηλούδης αναλυτικά σηµειώνεται ότι: «Έχουν περάσει 18 µήνες 

από την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης των Ενεργειακών Επιθεωρη-

τών. Έχουν καταρτισθεί παρακολουθώντας τα αντίστοιχα σεµινάρια 10.000 

περίπου συνάδελφοι ∆ιπλωµατούχοι και Πτυχιούχοι Μηχανικοί, καταβάλ-

λοντας το οικονοµικό κόστος και αφιερώνοντας τον αντίστοιχο χρόνο και 

η διαδικασία των εξετάσεων και της αδειοδότησης συνεχίζει να βρίσκεται 

σε εκκρεµότητα, µε αποτέλεσµα οι συγκεκριµένοι συνάδελφοι, η µεγάλη 

πλειοψηφία των οποίων είναι νέοι στην ηλικία, να µην µπορούν να ασκή-

σουν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Εκκρεµεί επίσης από το Φεβρουάριο 

του 2013 η ανακοίνωση πράξης επιδότησης των καταρτισθέντων µε τίτλο 

«Εκπαίδευση Μηχανικών για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού 

Επιθεωρητή». Υπενθυµίζουµε ότι ο Σύλλογός µας στο πλαίσιο της διαβού-

λευσης για την "Εφαρµογή του ν. 3919/2011, ΦΕΚ 32/τ. Α΄/02 03 2011 για την 

άσκηση δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή και τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης" είχε προτείνει την κατάργηση της δι-

αδικασίας των εξετάσεων για την απονοµή της σχετικής άδειας. Άποψή µας 

είναι ότι µετά την παρακολούθηση των σχετικών σεµιναρίων κατάρτισης οι 

Μηχανικοί είναι σε κάθε περίπτωση πλήρως καταρτισµένοι για την άσκηση 

της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή. Ακόµα όµως και εκεί που 

υπάρχουν εξετάσεις πιστοποίησης, συνήθης πρακτική σε διεθνές επίπεδο 

είναι η διαδικασία να πραγµατοποιείται αµέσως µετά τη λήξη του σεµιναρί-

ου. Καταθέσαµε επίσης µε την α.π. 186/ 10.01.2013 επιστολή µας στο ΥΠΕ-

ΚΑ την πολύ λογική πρόταση µέχρι το αρµόδιο Υπουργείο, αποφασίσει για 

την οριστική αντιµετώπιση του ζητήµατος των ενεργειακών επιθεωρητών, 

όσοι έχουν παρακολουθήσει τα σχετικά σεµινάρια να ενταχθούν άµεσα στο 

µητρώο προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών. Στο πλαίσιο των προηγού-

µενων ενεργειών που έχουµε πραγµατοποιήσει και επειδή η εκκρεµότητα 

που έχει δηµιουργηθεί στο θέµα των εξετάσεων ενεργειακών επιθεωρητών 

πρέπει επιτέλους να λυθεί ή τουλάχιστον να διευθετηθεί, προτείνουµε έως 

την λήψη των τελικών αποφάσεων από το ΥΠΕΚΑ: 1)      Την άµεση ένταξη 

όσων συναδέλφων έχουν παρακολουθήσει τα σεµινάρια στο µητρώο προ-

σωρινών ενεργειακών επιθεωρητών. 2) Την άµεση υπογραφή του σχετικού 

προγράµµατος επιδότησης από το Υπουργείο Εργασίας, µε αναδροµική ισχύ. 

Ο Σύλλογος µας θα παρακολουθεί το θέµα και θα παρεµβαίνει ώστε να δοθεί 

επιτέλους η καλύτερη δυνατή λύση». 

Η αυτοψία από ελεγκτές της 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 

της Περιφέρειας πιστοποίησε 

την ύπαρξη του σκουπιδότο-

που (αλλά και µπαζών) στις 

εκβολές του Σελινούντα. Επι-

βεβαίωσε και τον κίνδυνο για 

το θαλάσσιο περιβάλλον και 

την παραλία των Βαλιµιτίκων 

αφού τα απορρίµµατα εύκο-

λα µπορούν να µεταφερθούν 

από τα κύµατα. Με έγγραφό 

της προς το δήµο Αιγιαλείας 

και το Λιµεναρχείο Αιγίου, η 

εν λόγω Υπηρεσία αναφέρει 

ότι, σύµφωνα µε το Π∆ για 

την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, και από τον 

κώδικα δήµων και κοινοτήτων, 

τόσο η επιβολή κυρώσεων όσο 

και ο καθαρισµός του χώρου 

είναι ευθύνη του δήµου. Στους 

δήµους πρόκειται να ανατεθεί 

και η υλοποίηση του προγράµ-

µατος «Καθαρές Ακτές του 

ΥΠΕΚΑ». «Μετά από όλα αυτά, 

προφανώς περιµένουµε από 

το ∆ήµο Αιγιαλείας να αναλά-

βει τις ευθύνες του. 

∆εν πρόκειται για ένα “συνη-

θισµένο” πρόβληµα. Μιλάµε για ένα ανοιχτό σκουπιδότοπο δίπλα στο κύµα που παραµένει 

εκεί σχεδόν δύο µήνες µετά την αποκάλυψή του», αναφέρει ο γραµµατέας Περιφερειακού 

Συµβουλίου, Κώστας Παπακωνσταντίνου.

ÐáñÜíïìåò  

÷ùìáôåñÝò óôçí  

Áéôùëïáêáñíáíßá

Óåéóìüò 

Σκουπιδότοπος στις εκβολές του Σελινούντα



Η γνωστή έκφραση επιβεβαιώνεται στην περί-

πτωση της αρχιτεκτόνισας Denise Scott Brown, 

η οποία βρίσκεται πίσω από έργα όπως, µια 

πτέρυγα της Εθνικής Πινακοθήκης στην πλατεία 

Τραφάλγκαρ, στο Λονδίνο, το κτίριο της περιφε-

ρειακής διοίκησης στην Τουλούζη της Γαλλίας, 

ένα θέρετρο spa στην Ιαπωνία.

Έµελλε, όµως, επί 40 χρόνια να συνεργάζεται µε 

τον σύζυγό της Robert Venturi και µαζί να έχουν 

σχεδιάσει κτίρια ορόσηµα, ενώ µε τα βιβλία τους 

να έχουν κάνει τοµές στην αρχιτεκτονική θεωρία. 

Οι κοινές τους προσπάθειες, απέφεραν το 1991 

στον σύζυγό της το βραβείο Pritzker, µια από τις 

µεγαλύτερες διακρίσεις της αρχιτεκτονικής !

Είκοσι δύο χρόνια µετά, µια οµάδα νέων γυναι-

κών αρχιτεκτόνων, ξεκίνησε εκστρατεία ώστε να 

συµπεριληφθεί αναδροµικά στο βραβείο και η 

81χρονη σήµερα Denise Scott Brown. Το αίτηµα 

συνυπέγραψαν πάνω από 11.000 αρχιτέκτονες 

απ’ όλο τον κόσµο, µεταξύ των οποίων και 9 βρα-

νευµένοι µε το Pritzker (φυσικά και ο σύζυγός 

της, που έγραψε: “Η Denise είναι εµπνευσµένη 

και ισότιµος εταίρος µου”).

Η ίδια, πάντως, θεωρεί ότι δεν ήταν απλώς µια 

παράλειψη, αλλά µια συνειδητή απόφαση να 

µην την συµπεριλάβουν στη βράβευση. Ως 

γυναίκα, δηλώνει, έχει αισθανθεί αποκλεισµέ-

νη από την ελίτ της αρχιτεκτονικής σε όλη τη 

σταδιοδροµία της. “Αυτό που συνέβη σε εµένα, 

συµβαίνει ακόµη, φανερώνοντας πως ορισµέ-

νες αντιλήψεις παραµένουν ισχυρές” τονίζει και 

προσθέτει: “Είδα πληθαίνουν στην αρχιτεκτονι-

κή οι γυναίκες, αλλά είδα σε ένα συνέδριο 500 

αρχιτεκτόνων να υπάρχει µια γυναίκα και ένας 

νέγρος”!

Η ιστορία του Pritzker Prize δείχνει να την δικαι-

ώνει: στα 35 χρόνια του (από 1979), έχει απονε-

µηθεί µόνο σε δυο γυναίκες, µε πρώτη τη Zaha 

Hadid το 2004.

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΑ  

ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΑΝ∆ΡΑ...

Το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης στις Μαλβίδες έδωσε την άδεια και σύντοµα θα αρχίσει η 

κατασκευή του πιο φιλόδοξου τουριστικού θέρετρου: του ξενοδοχείου Water Descus, ενός πολυτε-

λέστατου υποβρυχίου ξενοδοχείου µόλις 21 δωµατίων ανάµεσα στους κοραλλιογενείς υφάλους του 

νησιού Kuredhivaru !

Το φουτουριστικό κτίριο, κατά τον σχεδιασµό του Pawel Podwojewski, της πολωνικής εταιρείας 

Deep Ocean Technology (χρηµατοδοτείται από Ελβετούς επενδυτές), καταφώτιστο τις νύχτες, 

δείχνει να αιωρείται πάνω από το νερό (οι χώροι υποδοχής, τα σαλόνια, το εστιατόριο, το spa και 

φυσικά το ελικοδρόµιο, βρίσκονται επτά µέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας) µε πέντε 

αραχνοειδή πόδια να βυθίζονται ως 30 µέτρα µέσα στο νερό, όπου βρίσκονται τα υπνοδωµάτια. Στο 

χαµηλότερο επίπεδο της κατασκευής θα δηµιουργηθεί ένας θάλαµος συµπίεσης/αποσυµπίεσης για 

όσους από τους ενοίκους θέλουν να εξερευνήσουν τον βυθό µε εκκίνηση από το ...δωµάτιό τους.

Καθώς θα έχει τη δυνατότητα µετακίνησης σε πιο ήρεµα νερά, σε περίπτωση επικίνδυνων καιρικών 

φαινοµένων, το ξενοδοχείο µοιάζει επηρεασµένο από ταινίες όπως το Star trek ή του James Bond, 

όχι τυχαία, επιδιώκοντας αυτή η οµοιότητα να το κάνει δηµοφιλές µεταξύ εκείνων που θα µπορούν 

να πληρώσουν την πολυτέλειά του.

"Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ποτέ δεν θα έχουν το θάρρος να κολυµπήσουν ανάµεσα σε αυτούς 

τους όµορφους υφάλους” λένε οι σχεδιαστές του. "Θα τους δοθεί η ευκαιρία, λοιπόν, να εξερευνή-

σουν τον υποβρύχιο κόσµο από την άνεση του υπνοδωµατίου τους".

Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 50 εκατ. δολάρια και οι 

εµπνευστές του υποστηρίζουν πως το επόµενο “σπίτι” του µπορεί 

να είναι το Ντουµπάι, καθώς ήδη διαπραγµατεύονται την ανά-

θεση της κατασκευής του σε µια κατασκευαστική εταιρεία στα 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.
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Μέσα στον Ιούνιο θα παρουσιαστεί η 

στρατηγική της κυβέρνησης στον το-

µέα των αδειοδοτήσεων και των ελέγ-

χων, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κ. 

Χατζηδάκης, µιλώντας σε ηµερίδα του 

ΣΕΒ.  

Ο υπουργός τόνισε ότι συνεχίζεται η 

συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπε-

ζα, ώστε το επόµενο διάστηµα να ολο-

κληρωθεί και η µελέτη που καταγράφει 

τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στο 

πεδίο των αδειοδοτήσεων. Με βάση τα 

στοιχεία αυτά, σηµείωσε, θα παρουσιά-

σουµε µέσα στον Ιούνιο, τη βασική µας 

στρατηγική. 

Και µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου, θα 

έχουµε προετοιµάσει έναν πλήρη επι-

χειρησιακό σχεδιασµό, το road map, 

για τη µεταρρύθµιση στον τοµέα των 

αδειοδοτήσεων. 

Ο κ. Χατζηδάκης σηµείωσε ότι στόχος 

της κυβέρνησης είναι η εφαρµογή των 

πλέον σύγχρονων µεθόδων ελέγχων και 

αδειοδότησης, µε έµφαση σε µεθόδους 

όπως π.χ.: 1) Η  αυτοαδειοδότηση. 2) 

Η  έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιη-

τικών όχι από δηµόσιες υπηρεσίες αλλά 

από τρίτους πιστοποιηµένους ειδικούς 

και 3)  η µεταφορά του ελέγχου από 

στο στάδιο της ίδρυσης στο στάδιο της 

λειτουργίας µιας επιχείρησης

ÍÝïé ôñüðïé  

áäåéïäïôÞóåùí  

êáé åëÝã÷ùí 

Η Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ. κατά τη σηµερινή της συνεδρίαση έκανε δεκτή την παραίτηση του Κώστα Τσι-

κρικά από τη θέση του Προέδρου, ο οποίος αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης και προχώρησε στην 

εκλογή νέου Προέδρου καθώς και σε ανασυγκρότησή της. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση 

της Α∆Ε∆Υ, στη θέση του νέου Προέδρου εξέλεξε το Οδυσσέα Ντριβαλά, ο οποίος προέρχεται από 

την Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ). 

ÍÝïò ðñüåäñïò óôçí ÁÄÅÄÕ 
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Τη «βασίλισσα των αιθέρων», το µε-

γαλύτερο Β747-8 υποδέχθηκε χθές 

το αεροδρόµιο της Αθήνας «Ελευ-

θέριος Βενιζέλος». H νέα ναυαρχίδα 

της γερµανικής αεροπορικής εταιρεί-

ας Lufthansa έκανε το πρώτο touch-down σε ειδική τελετή παρουσία των υπουργών Ανάπτυξης, 

Κωστή Χατζηδάκη και Τουρισµού, Όλγας Κεφαλογιάννη, του γενικού διευθυντή του ∆ιεθνούς 

Αερολιµένα Αθηνών (∆ΑΑ) και συνεργατών της εταιρείας. Πρόκειται για το µεγαλύτερο σε παρα-

γωγή επιβατικό αεροσκάφος της Μπόινγκ και είναι µια αναβαθµισµένη και µεγαλύτερου µήκους 

εκδοχή του κλασικού, θρυλικού 747. Η καµπίνα του έχει χωρητικότητα 358 επιβατών µε 8 θέσεις 

First Class, 92 θέσεις Business Class και 258 Economy Class.

Ôï ìåãáëýôåñï Â747-8 óôçí ÁèÞíá 

-Η ΓΣΕΕ, όπως αποφάσισε η Εκτελεστικής της Επιτροπή διοργανώνει την κι-

νητοποίηση, ενώ σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι «η  απόφαση του Συµβου-

λίου της Επικρατείας αλλά και το αποτέλεσµα της συνάντησης των πολιτικών 

αρχηγών «δεν έδωσαν καµιά ουσιαστική λύση στο πρόβληµα που προκάλεσε 

η επαίσχυντη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου»  Η Συνοµοσπονδία ζητεί 

την «άµεση ανάκληση της ΠΝΠ», η οποία, όπως επισηµαίνει «εκτός από την 

ΕΡΤ και τους εργαζόµενούς της, αφορά όλους τους εργαζόµενους, τις δηµό-

σιες επιχειρήσεις, την περιουσία και το µέλλον τους» και προειδοποιεί ότι οι 

κινητοποιήσεις της θα κορυφώνονται «όσο συνεχίζονται οι βάρβαρες, αντιδη-

µοκρατικές και αντεργατικές κυβερνητικές επιλογές».

-Η Α∆Ε∆Υ, σε χθεσινή συνεδρίαση της ΕΕ της, ύστερα από εξουσιοδότηση 

του Γενικού Συµβουλίου αποφάσισε την συνδιοργάνωση µε την ΓΣΕΕ της συ-

γκέντρωσης διαµαρτυρίας την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013 και ώρα 6:00 µ.µ. στο 

Ραδιοµέγαρο της δηµόσιας ΕΡΤ. Η Συγκέντρωση πραγµατοποιείται από κοινού 

µε τη ΓΣΕΕ και τις οργανώσεις των εργαζοµένων ΠΟΕΣΥ, ΕΣΗΕΑ και ΠΟΣ-

ΠΕΡΤ, απαιτώντας την άµεση ανάκληση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-

νου, που όπως σηµειώνεται «άνοιξε παράνοµα και αντισυνταγµατικά το δρόµο 

της κατάργησης οργανισµών, µε Υπουργικές Αποφάσεις, µε χαρακτηριστική 

την περίπτωση που προκάλεσε «ξαφνικό θάνατο» στην ΕΡΤ και την απόλυση 

2700 εργαζοµένων. Ύστερα µάλιστα και από την απόφαση του Συµβουλίου της 

Επικρατείας που ζητά την επαναλειτουργία της δηµόσιας τηλεόρασης µε τις 

συχνότητές της, υποχρεούται η Κυβέρνηση να ανακαλέσει κάθε πράξη που 

αφορά την ΕΡΤ».

-Η ΟΣΕΤΕΕ καλεί όλους τους εργαζόµενους του τεχνικού κλάδου σε συµµετο-

χή στο συλλαλητήριο διαµαρτυρίας που θα πραγµατοποιηθεί σήµερα  Τετάρτη 

19 Ιουνίου, στις 18.00, έξω από το Ραδιοµέγαρο της δηµόσιας ΕΡΤ, στην Αγία 

Παρασκευή. 

Συλλαλητήριο διαµαρτυρίας στην ΕΡΤ 
∆ιοργανώνουν σήµερα το απόγευµα ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ 

Συλλαλητήριο διαµαρτυρίας διοργανώνουν η ΓΣΕΕ και η 
Α∆Ε∆Υ  σήµερα  Τετάρτη 19 Ιουνίου, στις 18.00, έξω από το 

ραδιοµέγαρο της δηµόσιας ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή.
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Επιστρέφουν στις αρχές Ιουλίου για 
διαπραγµατεύσεις επί των εκκρεµοτήτων- Η ΤΡΟΪΚΑ ΦΕΥΓΕΙ 
ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΟΛΛΑ ΝΕΑ ΜΕΤΩΠΑ- 2,5 δισ. η 

οµολογεί αδυναµία προσέλκυσης αγοραστών για κρατικές 
επιχειρήσεις- «ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ ΟΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» 
Ανάπτυξης: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΣΗΜΑ» ΧΑΜΕΝΟ ΣΤΗΝ Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ 

ΝΕΑ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Πολλά τα 
µέτωπα της διαπραγµάτευσης από την οποία εξαρτώνται δόσεις 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΕΣΦΑ- Οι Αζέροι προσφέρουν 400 εκατ.- Σε τεντωµένο σχοινί οι 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
∆ΥΟ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- Ενδιαφέρον 

ΠΡΩΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ- Οι οφειλέτες πρέπει να δηλώσουν 
αναλυτικά όλη την περιουσία τους.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Χρηµατοδοτικό κενό ύψους 2,5 δισ. ευρώ εντοπίζει η 
τρόικα- ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ Η «ΤΡΥΠΑ» ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΟΠΥΥ- Μπαίνουν υπό επιτροπεία και καθηµερινή παρακολούθηση- 

υποσχέσεις του κεντρικού ευρωτραπεζίτη- ΝΤΡΑΓΚΙ: ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ 
ΑΝΑΛΑΒΕΙ ∆ΡΑΣΗ Η ΕΚΤ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕ
πάλι στο Μαξίµου- ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΡΤ ΓΙΑ ΝΑ 
ΦΥΓΕΙ ΤΟ «ΜΑΥΡΟ»
ΤΑΙΠΕ∆: ∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΥΡΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ.

ΕΞΠΡΕΣ: Το θέµα ετέθη στις συναντήσεις της τρόικας µε τον Α. 
Σαµαρά και τον Γ. Στουρνάρα- ΕΛΛΕΙΜΜΑ 2,5 ∆ΙΣ. ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 
ΑΝΟΙΓΕΙ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ G8 ΚΑΤΑ 
ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΕ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- 

∆ΥΣΤΟΚΙΑ 
ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΤ- Πυρετώδεις 
συζητήσεις µε ορίζοντα τη σηµερινή νέα συνάντηση των πολιτικών 
αρχηγών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ενώπιον των ευθυνών τους οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί- 
ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ- Καθαρό τοπίο µε λύση στον “γόρδιο δεσµό” 

µε τον πρωθυπουργό- ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΡΟΪΚΑ ΣΤΟ 
ΜΑΞΙΜΟΥ

 «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ 
ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ∆ΡΑΣΗ».

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΥΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ- 
Παρασκηνιακές εργασίες για λύση στην ΕΡΤ, παρά τη ρητορική όξυνση 

ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΕΣΦΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΡΟΪΚΑΣ 
ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Αµφισβητεί την απόδοσή του- Οι επικεφαλής 

της φεύγουν σήµερα από την Ελλάδα.

ΤΑ ΝΕΑ: Κρίσιµη η σηµερινή συνάντηση των τριών στο Μέγαρο 

Μαξίµου- Τι κρύβουν οι διαφορετικές ερµηνείες για την απόφαση του 

ΣτΕ- ΑΡΧΗΓΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ- Σχέδιο για µεταβατική 

δηµόσια τηλεόραση από τον Σαµαρά- Με ενιαία θέση στη σύσκεψη 

Βενιζέλος, Κουβέλης.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Αδιάλλακτη στάση για την ΕΡΤ λίγες ώρες πριν 

από τη σύσκεψη αρχηγών- «ΦΥΤΙΛΙ» ΓΙΑ ΚΑΛΠΕΣ ΑΝΑΒΟΥΝ ΠΑΣΟΚ, 
∆ΗΜΑΡ  ΧΑΡΑΤΣΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΕΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΖΗΤΑΕΙ 
Η ΤΡΟΪΚΑ- Σκληρή γραµµή από τους δανειστές- Στον αέρα η δόση του 

Ιουλίου.

ΕΘΝΟΣ: Ξανά στα χαρακώµατα οι κυβερνητικοί εταίροι για την ΕΡΤ- 

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ- Σχέδια στο Μαξίµου για τη 

µε νόηµα- ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΥΑΛΟ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΡΟΪΚΑ: ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΕ ΥΓΕΙΑ- ΤΑΜΕΙΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Σύγχυση και φαγωµάρα 

ανάµεσα στους εταίρους της τρικοµµατικής- ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΥΡΕΛΟΥ 
ΛΑΪΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ  ΤΟ 

ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Πλήρης διαφωνία για την ΕΡΤ, πολλαπλά αδιέξοδα 

στη συγκυβέρνηση- ΟΛΑ ΣΤΟ ΜΗ∆ΕΝ ΟΙ 
«ΤΡΥΠΕΣ» ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΦΕΡΝΟΥΝ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Συνεχίζουν τα µικροπολιτικά παιχνίδια Βενιζέλος- 

Κουβέλης- ΞΑΦΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Το 

άνοιγµα της ΕΡΤ εξακολουθεί να αποτελεί «γόρδιο δεσµό» για την 

των «3» και ανοίγουν παράθυρα σε πρόωρες εκλογές- Υπόγειες απειλές 

για αναβολή της σύσκεψης αρχηγών- Αλλάζει τις ισορροπίες στην 

5.800 ευρώ- ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ- Τέλος 

η κρατική επιχορήγηση από 01/01/2014.

ΕΣΤΙΑ: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΜΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΠΛΕΚΕΤΑΙ- Με την απόφαση 

του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η τρόικα ζητά πρόσθετα µέτρα για να καλυφθεί η 

µαύρη τρύπα των 2,5 δισ. φέτος και το 2014- ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 
Ο ΧΡΗΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ- Ποιοι και πώς θα προσληφθούν στο νέο 

φορέα- Αγώνας δρόµου για να παρουσιαστεί το µεταβατικό σχήµα στη 

σύσκεψη των αρχηγών το βράδυ.

Η ΑΥΓΗ: Τρόικα, Σαµαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης- ΚΡΥΒΟΥΝ ΝΕΑ 
ΜΕΤΡΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΗΣ ΕΡΤ-
για το 2013-14, λόγω τρύπας 2,5 δισ. στον ΕΟΠΥΥ και εκτροχιασµού στο 

πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, διαπίστωσε χθες η τρόικα και ζητάει νέα 

µέτρα.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΓΙ∆ΕΥΤΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ 
ΝΕΟΥΣ «ΣΩΤΗΡΕΣ».

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: 

ΕΜΠΡΟΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΕΚΛΟΓΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Οι τελευταίες πολιτικοοικονοµικές εξελίξεις µέσω 

των λεξαρίθµων: «ΤΡΟΪΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ» & ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ 
ΟΜΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013!
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ΕΛΛΕΙΜΜΑ 2,5 ∆ΙΣ. ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ 
ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

ΕΞΠΡΕΣ |  Σελίδες 1-3 | 19/06/2013

ΤΡΥΠΑ 2,5 δισ. ευρώ που άνοιξε στα ασφαλιστικά ταµεία 

και τον ΕΟΠΥΥ προµηνύει για πρόσθετα µέτρα εφέτος 

αλλά και το 2014. Στην χθεσινή συνάντηση της ηγεσίας του 

υπουργείου Οικονοµικών µε τους επικεφαλής της τρόικας, 

εξετάσθηκε η διόγκωση των ελλειµµάτων στα ασφαλιστικά 

ταµεία και τον ΕΟΠΥΥ.

Με βάση τα νέα δεδοµένα, η τρόικα αποφάσισε να 

παρατείνει για λίγες ηµέρες την παραµονή της στην Αθήνα. 

Οι επικεφαλής της αναµένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα 

αµέσως µετά την αυριανή συνεδρίαση του Eurogroup, στην 

οποία θα παραβρεθούν µαζί µε τον υπουργό Οικονοµικών, 

Γιάννη Στουρνάρα.

«Αγκάθι» στις διαπραγµατεύσεις της κυβέρνησης µε την 

τρόικα παραµένει το δηµοσιονοµικό κενό για την περίοδο 

2013-2014 λόγω του ΕΟΠΥΥ και των ασφαλιστικών ταµείων.

Όπως ανέφερε χθες υψηλόβαθµος παράγοντας του 

υπουργείου Οικονοµικών, έχει συσταθεί ειδική επιτροπή 

της τρόικας στο υπουργείο Υγείας, όπου εξετάζονται 

τα προτεινόµενα ισοδύναµα µέτρα για το έλλειµµα του 

ΕΟΠΥΥ, αλλά και στο υπουργείο Εργασίας, για τις ανάγκες 

χρηµατοδότησης των ασφαλιστικών ταµείων. Το οικονοµικό 

επιτελείο έθεσε και το ζήτηµα της µείωσης για ένα εξάµηνο 

του ΦΠΑ στην εστίαση, από το 23% στο 13%, για το οποίο 

η τρόικα δεν έχει απαντήσει ακόµη, καθώς εξετάζει τα 

στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

βρίσκεται η Socar από το Αζερµπαϊτζάν, καθώς, σύµφωνα 

µε πληροφορίες, βελτίωσε χθες την αρχική προσφορά 

της, ενώ απέσυρε ορισµένους από τους όρους µε τους 

οποίους τη συνόδευε. Η νέα προσφορά για το 66% του 

να συζητηθεί στο διοικητικό συµβούλιο του Ταµείου 

τίµηµα που προσέφεραν αρχικώς οι Αζέροι δεν είχε γίνει 

γνωστό, αλλά στελέχη που παρακολουθούν τη διαδικασία 

υποστηρίζουν πως έβαζαν όρους που το περιόριζαν 

πωλείται από τα Ελληνικά Πετρέλαια και το 31% από το 

µεταξύ 350.000.000 και 370.000.000 ευρώ, σύµφωνα µε 

τις ίδιες πληροφορίες. Στο Ταµείο Ιδιωτικοποιήσεων, µετά 

της τρόικας, θέλει να κλείσουν τα ανοικτά µέτωπα και 

εντός της εβδοµάδας αναµένονται εξελίξεις και για τα 

Κρατικά Λαχεία. Σηµάδια απεµπλοκής στις αλληλένδετες 

αποκρατικοποιήσεις του ΟΠΑΠ και των Κρατικών Λαχείων 

εµφανίζονται τις τελευταίες ώρες, όπως αναφέρουν 

συνεδριάζει σήµερα µε θέµα τη νέα σύµβαση µε την Intralot 

για την παροχή υπηρεσιών τεχνολογικής υποστήριξης προς 

τον οργανισµό. Η σύµβαση έχει εγκριθεί από τη γενική 

συνέλευση του ΟΠΑΠ, αλλά τόσο το ύψος της (108,8 εκατ. 

ευρώ) όσο και η διάρκειά της (3+2 έτη) έχουν προκαλέσει, 

σύµφωνα µε πληροφορίες, την αντίδραση της Emma Delta, 

που επικράτησε στο διαγωνισµό αποκρατικοποίησης του 

33% του ΟΠΑΠ.

ΜΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ-ΕΞΠΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΕΑ ΕΡΤ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 33 | 19/06/2013

Τη νέα δηµόσια ραδιοτηλεόραση (ΝΕΡIT) προωθεί µε 

διαδικασίες-εξπρές πλέον η κυβέρνηση, στο παρασκήνιο 

των αντιδράσεων για την απόφαση αναστολής της διακοπής 

του σήµατος της ΕΡΤ από το ΣτΕ, την ώρα που η κοινωνία 

και τα πολιτικά κόµµατα έµοιαζαν, χθες, «χαµένοι στη 

µετάφραση και τις ερµηνείες της».

Το σχέδιο για το οποίο, όπως είχε γράψει η «Ν», 

παρουσιαστεί, σύµφωνα µε πληροφορίες, στους αρχηγούς 

των κοµµάτων της συγκυβέρνησης σήµερα, µε στόχο, µετά 

την έξοδό τους από το Μέγαρο Μαξίµου, να εφαρµοστεί 

άµεσα, ώστε να µην υπάρξει ούτε µία ηµέρα εκποµπής από 

τα στελέχη της παλιάς ΕΡΤ.

Σύµφωνα µε το σχέδιο, η δηµόσια ραδιοτηλεόραση θα 

υπαχθεί στο υπουργείο Οικονοµικών και για το σκοπό 

έγινε σύσκεψη µεταξύ των συναρµόδιων υπουργών, 

Γιάννη Στουρνάρα, Σίµου Κεδίκογλου, µε τη συµµετοχή 

ενδεχόµενο να δηµιουργηθεί θέση ειδικού υφυπουργού, 

ο οποίος θα προέρχεται από τα δύο άλλα κόµµατα της 

αρµοδιότητα την εποπτεία του µεταβατικού σταδίου.

Η ΝΕΡΙΤ θα στελεχωθεί µε νέους εργαζοµένους που θα 

από αυτούς ενδέχεται να προέρχονται από την ΕΡΤ-, οι 

οποίοι θα προσληφθούν µε δίµηνες συµβάσεις, -πιθανότατα 

ατοµικές και θα βγάλουν το πρόγραµµα της προσωρινής 

λειτουργίας του νέου φορέα.

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, ο αριθµός τους θα ανέλθει 

περί τα 30 άτοµα, ενώ το «σχέδιο» προβλέπει να βγει ένα 

κοινό πρόγραµµα από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ (πράγµα το 

οποίο καλύπτει την επιταγή του ΣτΕ για εκποµπή από όλους 

τους διαύλους του δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα).

Σε ό,τι αφορά το σηµείο εκποµπής και παραγωγής του 

προγράµµατος, ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν τα στούντιο 

του καναλιού της Βουλής-των οποίων ο εξοπλισµός ανήκει 

στην ΕΡΤ-, αφού, εκτός των άλλων, παρέχουν και την 

απαιτούµενη «προστασία» σε όλους όσοι θα εργαστούν στο 

νέο φορέα από ενδεχόµενες κινητοποιήσεις των παλαιών 

εργαζοµένων της ΕΡΤ.

-πριν την απόφαση αναστολής του ΣτΕ-ο κ. Μάναλης 

ενηµέρωσε το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ότι 

ο νέος φορέας (που προκύπτει µετά την κατάργηση της 
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ΕΡΤ από το υπουργείο Οικονοµικών) θα χρησιµοποιήσει 

τις συχνότητες της ΕΡΤ για εκποµπή. Ο πρόεδρος του 

ΕΣΡ, Ιωάννης Λασκαρίδης, σχολιάζοντας το γεγονός αυτό, 

επισήµανε ότι το Συµβούλιο δεν έχει καµία αρµοδιότητα 

για το θέµα, καθώς η ΕΡΤ δεν λειτουργεί µε άδεια από το 

ΕΣΡ, αλλά µε νόµο. Απαντώντας διευκρινιστικά σε ερώτηµα 

το πρωί, προτού δηλαδή να συσταθεί ο φορέας, µέσα από 

τον ψηφιακό πάροχο Digea (ιδιοκτησίας των ιδιωτικών 

τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας) δήλωσε ότι «δεν 

έπεσε στην αντίληψη του ΕΣΡ καµία τέτοια εκποµπή».

 
ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ ΑΠΟ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΣΤΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-19 | 19/06/2013

Πολλές επιφυλάξεις εκφράζει η τρόικα για τον τρόπο 

εφαρµογής του νέου Ενιαίου Φόρου στα Ακίνητα (ΕΦΑ) 

το 2014 και κατ' επέκταση αµφισβητεί τις προβλέψεις του 

οικονοµικού επιτελείου για τα προσδοκώµενα έσοδα που 

υπολογίζονται στα 3,17 δισ. ευρώ.

Το θέµα αυτό, σε συνδυασµό µε τις «τρύπες» σε διάφορους 

τοµείς του προϋπολογισµού που για τη διετία 2013-2014 

ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ, τις καθυστερήσεις στο πρόγραµµα 

αποκρατικοποιήσεων και στον σχεδιασµό της αναδιάρθρωσης 

του δηµόσιου τοµέα (πρόγραµµα διαθεσιµότητας των 12.500 

δηµοσίων υπαλλήλων που ακόµα που δεν έχει παρουσιαστεί 

και απολύσεων), αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες 

για τους οποίους δεν ολοκληρώνεται αυτή την εβδοµάδα η 

αξιολόγηση της τρόικας.

Οι επικεφαλής της τρόικας δεν θα επιστρέψουν στην Αθήνα 

µετά το Eurogroup της 20ής Ιουνίου που πραγµατοποιείται 

στο Λουξεµβούργο, αλλά στα µέσα µε τέλη της άλλης 

εβδοµάδας. Μετά τη χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού 

µε τους επικεφαλής της τρόικας, στόχος πλέον είναι να 

ολοκληρωθεί ο έλεγχος έως τις 8 Ιουλίου (που συνεδριάζει 

εκ νέου το Eurogroup), ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα 

χρηµατοδότησης της χώρας.

Από τον τρέχοντα έλεγχο εξαρτάται η διάθεση προς την 

Ελλάδα 8 δισ. ευρώ. Πρόκειται για 4,1 δισ. ευρώ από την 

Ευρωζώνη (που περιλαµβάνει τις δύο τελευταίες δόσεις 

του 2013) και µέρος των κερδών της ΕΚΤ από τα ελληνικά 

οµόλογα (SMP's) που έχουν ήδη εγκριθεί για εκταµίευση, 

2,1 δισ. ευρώ από SMP's που θα εγκριθούν σε αυτόν τον 

έλεγχο. Σε ό,τι αφορά τον ΕΦΑ, οι εκπρόσωποι των δανειστών 

της χώρας, ζητούν ένα απλούστερο σύστηµα φορολόγησης 

των ακινήτων και µία εύκολη διαδικασία προσδιορισµού 

των φόρων. Επίσης, θεωρούν ότι η πολυπλοκότητα του 

σχεδίου που τους παρουσιάστηκε θέτει εν αµφιβάλω τόσο τη 

βεβαίωση, όσο και την είσπραξη των αναλογούντων φόρων.

Εάν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να βεβαιώσει φόρους 

ύψους 3,17 δισ. ευρώ, τότε το κενό που θα προκύψει θα 

πρέπει να καλυφθεί από άλλες πηγές εσόδων.

Κάτι που αυτή τη στιγµή δεν φαίνεται να είναι εφικτό. 

Αντίθετα, υπάρχουν εισηγήσεις να µην εγκαταλειφθεί η 

σηµερινή διαδικασία είσπραξης του τέλους επί των ακινήτων. 

Το θέµα αυτό συζητήθηκε χθες στη σύσκεψη του 

οικονοµικού επιτελείου µε τους επικεφαλής της τρόικας. 

Επίσης, η τρόικα ζητεί από την ελληνική πλευρά να εντοπίσει 

τρόπους για να καλύψει δηµοσιονοµικό κενό ύψους 2,1 δισ. 

ευρώ για το διάστηµα 2013-2104, που προέρχεται κυρίως από 

τη µη εφαρµογή ήδη συµφωνηµένων µέτρων. Στο πλαίσιο 

αυτό, τα προβλήµατα αφορούν: 

1. ΕΟΠΥΥ. Συνολικά εντοπίζεται «τρύπα» άνω του 1 δισ. ευρώ 

για την περίοδο 2013-2014. Για φέτος το κενό υπολογίζεται 

σε 500 εκατ. ευρώ.

2. ΟΑΕΕ. Πρόκειται για την εισφορά επί του τζίρου των 

επιχειρήσεων υπέρ του ΟΑΕΕ που θα εξασφάλιζε 600 εκατ. 

ευρώ στη διετία 2013 - 2014. Η κυβέρνηση επιµένει να µην 

εφαρµόσει το µέτρο και η τρόικα επιµένει στην εξεύρεση 

ισοδύναµων παρεµβάσεων για να µην προχωρήσει το µέτρο.

3. Συντάξεις απόστρατων. Υπάρχει ένα κενό της τάξης 

των 200 εκατ. ευρώ για το 2014 καθώς οι συγκεκριµένες 

συντάξεις συνεχίζουν να µην υπολογίζονται βάσει του νέου 

µισθολογίου.

4. ΦΠΑ στην εστίαση. Εφόσον προχωρήσει η µείωση του 

συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση, η ελληνική κυβέρνηση θα 

πρέπει να προσδιορίσει µέτρα ύψους 300 εκατ. ευρώ για να 

καλύψει τις υπολογιζόµενες απώλειες.

5. Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ). Είναι το τέλος 

που αντΙκατέστησε για φέτος το Έκτακτο Ειδικό Τέλος 

ΕΕΤΑ ύψους 400 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί το 2014. Αυτό 

δηµιουργεί «τρύπα» στα έσοδα του 2013, αλλά και αντίστοιχα 

πρόσθετα έσοδα το 2014.

Από το οικονοµικό επιτελείο αναφέρουν ότι δεν πρόκειται 

να ληφθούν νέα µέτρα. Στους τρόπους µε τους οποίους 

µπορεί να καλυφθούν οι «τρύπες» αυτές περιλαµβάνονται: 

1. Οι µεγαλύτερες επιστροφές (claw back και rebate) στον 

χώρο των φαρµάκων. Με τον τρόπο αυτό εξετάζεται να 

κλείσει µέρος του κενού στον ΕΟΠΥΥ. Επίσης, µε τροπολογία 

που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, προωθείται n άµεση 

επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ µε 1,5 δισ. ευρώ για την εξόφληση 

οφειλών του έως το τέλος του 2011, ενώ προβλέπεται και 

η υποχρεωτική έκπτωση από τους παρόχους. 2. Η χρήση 

του αποθεµατικού. Στον προϋπολογισµό έχει προβλεφθεί 

αποθεµατικό της τάξης του 1,1 δισ. ευρώ και στο υπουργείο 

Οικονοµικών υπολογίζουν σε αυτό, δεδοµένου ότι µέχρι 

τώρα δεν έχει χρησιµοποιηθεί το µεγαλύτερο µέρος του. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες έχουν διατεθεί περίπου 250 

εκατ. ευρώ. 3. Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 2011 και 

2012. Στο οικονοµικό επιτελείο εκτιµούν ότι τα έσοδα από 

τους ΦΑΠ της διετίας θα είναι αυξηµένα σε σχέση µε το τι 

έχει προβλεφθεί. Μάλιστα, κατά κάποιες εκτιµήσεις µπορεί 

τα έσοδα αυτά να ξεπεράσουν κατά 200 εκατ. ευρώ τους 

στόχους.


