
Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ-Β' σήµερα µετά τις 13.00  

θα µπορούν να βρίσκουν τη βαθµολογία τους και στην ιστοσελίδα  

http://results.minedu.gov.gr.

Λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύµατος η καθηµερινή ηλεκτρονική  

ενηµέρωση του ΤΕΕ (Newsletter TEE), θα κυκλοφορήσει κανονικά  

την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ðñþéìï óôÞóéìï ôçò êÜëðçò äåí ðñïÝêõøå, 

ôïõëÜ÷éóôïí ãéá ôï áìÝóùò åðüìåíï äéÜóôç-

ìá, ðáñÜ ôç ñÞîç ðïõ óõíôåëÝóôçêå óôïõò 

êüëðïõò ôçò ôñéêïììáôéêÞò êõâÝñíçóçò 

÷ôåò âñÜäõ. Ôá êüììáôá ôçò óõãêõâÝñíçóçò 

ãßíïíôáé äõï, óýìöùíá ìå üëåò ôéò åíäåßîåéò, 

åíþ êÜðïéïé âïõëåõôÝò ÷Üíïõí ôçí (Ýùò 

÷ôåò äéáêçñõãìÝíç) áíåîáñôçóßá ôïõò êáé 

ðñïó÷ùñïýí óôç óôÞñéîç (ìå øÞöï Þ áíï÷Þ, 

ìÝëëåé íá ôï äïýìå), ìå ôï áéôéïëïãéêü üôé óôçí 

êñßóéìç öÜóç ðïõ âñßóêåôáé ç ÷þñá, äåí 

÷ñåéÜæïíôáé åêëïãÝò.

Ôï ßäéï ëÝåé êáé ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá 

ôùí ðïëéôþí, ìå ìéá ìåßæïíá äéáöïñÜ: ï 

ëáüò áðáéôåß ç êõâÝñíçóç íá êõâåñíÜ, 

ìå äéáöÜíåéá, ìå áðïëýôùò äçìïêñáôéêÝò 

äéáäéêáóßåò, ìå äéÜëïãï êáé ïðùóäÞðïôå ìå 

åèíéêÞ óôñáôçãéêÞ êáé ó÷Ýäéï. Äåí áíÝ÷åôáé 

ôçí áëáæïíåßá, ôçí ìéêñïêïììáôéêÞ áíôßëçøç, 

ôéò ðåëáôåéáêÝò ó÷Ýóåéò, ôç ößìùóç öïñÝùí 

êáé (åê)ðñïóþðùí ôïõò, öõóéêÜ êáé ôçí “ôóá-

ðáôóïõëéÜ”.

ÅÜí êáé åöüóïí, óôü÷ïò åßíáé ç åîÜíôëçóç ôçò 

ôåôñáåôßáò, êáôÜ ðùò åßðå ï ðñùèõðïõñãüò 

óôï äéÜããåëìÜ ôïõ, èá ðñÝðåé áðü óÞìåñá 

êéüëáò íá ðåñéóóåýåé ç óïâáñüôçôá, íá 

óôáìáôÞóåé áìÝóùò ôï “ìáýñï” óôçí ðïëéôéêÞ 

êáé êïéíùíéêÞ æùÞ ìáò. Ïé ìåôáññõèìßóåéò, 

ç óýãêñïõóç ìå ôï êáêü ìáò ðáñåëèüí, äåí 

åßíáé åêöñÜóåéò ðïõ ìðïñïýí íá áíáðáñÜãï-

íôáé ùò …êáñáìÝëá, áëëÜ óôçí ðñÜîç íá ìçí 

åííïïýíôáé áðü ôïõò äéá÷åéñéóôÝò ôçò åîïõóß-

áò, üôáí, ãéá ðáñÜäåéãìá, áñíïýíôáé åðßìïíá 

íá óõæçôÞóïõí ôéò ðñïôÜóåéò öïñÝùí, üðùò 

ôïõ ÔÅÅ, ãéá ïõóéáóôéêÞ êáé ñéæéêÞ áíôéìåôþ-

ðéóç ôùí ðñïâëçìÜôùí, áíáäéÜñèñùóç êáé 

áíáóýíôáîç, ãéá ÷Üñáîç ìéáò ðñáãìáôéêÞò 

áíáðôõîéáêÞò ðïñåßáò ãéá ôç ÷þñá.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το 

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 

η Ολομέλεια του ανωτάτου ακυ-

ρωτικού δικαστηρίου, σε διάσκεψη 

κεκλεισμένων των θυρών, έκανε 

δεκτές τις αιτήσεις του «Παγκόσμι-

ου Ταμείου για τη φύση (WWF) Ελ-

λάς», της «Ελληνικής Εταιρείας για 

την Προστασία του Περιβάλλοντος 

και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», 

της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων 

Νομού Αιτωλοακαρνανίας, καθώς 

και των Δήμων Μεσολογγίου, Αιτω-

λικού και Ινάχου, που είχαν ζητήσει 

διακοπή των έργων.  Αντίθετα, υπέρ 

της συνέχισης των έργων έχουν τα-

χθεί το Δημόσιο, οι Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις Λάρισας και Μαγνη-

σίας, οι τοπικές Ενώσεις Δήμων και 

Κοινοτήτων των νομών Τρικάλων, 

Λάρισας και Καρδίτσας. Η εκτρο-

πή του Αχελώου παράλληλα με τις 

δικαστικές προσφυγές προκαλεί 

αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις σε 

πολιτικό, οικονομικό, τεχνοκρατικό 

και οικολογικό επίπεδο.

 Η υπόθεση της εκτροπής του Αχε-

λώου απασχολεί το ΣτΕ εδώ και 22 

χρόνια. Η πρώτη προσφυγή κατατέ-

θηκε στο δικαστήριο το 1991, ενώ 

η Ολομέλεια του ανωτάτου ακυρω-

τικού δικαστηρίου έχει συζητήσει 

κατ' επανάληψη το θέμα και έχει 

εκδώσει σχετικές αποφάσεις (1994, 

2000, 2005, 2006, 2009, 2010 και 

2011). Επίσης, τον Οκτώβριο του 

2009 στάλθηκαν από την Ολομέλεια 

του ΣτΕ 14 ερωτήματα στο Δικαστή-

ριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(μεταγενέστερα μετονομάστηκε σε 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης), τα οποία και απαντήθηκαν τον 

Σεπτέμβριο του 2012. Στις 15 Φε-

βρουαρίου 2013 συζητήθηκε ξανά 

η υπόθεση στην Ολομέλεια του ΣτΕ, 

και τώρα οι σύμβουλοι Επικρατείας 

συνήλθαν σε διάσκεψη, όπου και 

έκαναν δεκτό το αίτημα των σωμα-

τείων. Η απόφαση αναμένεται να 

δημοσιευθεί με το νέο δικαστικό 

έτος, δηλαδή μετά την 17η Σεπτεμ-

βρίου 2013.

Στον Αχελώο τα 

τελευταία είκοσι 

πέντε χρόνια 

δροµολογήθηκαν 

ενεργειακά και 

αρδευτικά έργα 

και µελέτες συνο-

λικού ύψους, σε 

σηµερινές τιµές, 

άνω των 1,5 δισ. 

Ευρώ

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ

«Παγώνουν»   
τα έργα του Αχελώου

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

AΘΗΝΑ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 

διοργανώνει σήµερα στις 12:00 το µεση-

µέρι εκδήλωση µε τίτλο: «Η συµβολή του 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην ανάπτυξη της χώρας 

µέσω της πρόληψης της επαγγελµατικής 

νοσηρότητας, των εργατικών ατυχηµά-

των και του επαγγελµατικού κινδύνου». 

Οι εργασίες της ηµερίδας θα διεξαχθούν 

στην Αθήνα, στον 3ο όροφο του κεντρικού 

κτηρίου του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Λιοσίων 143 & 

Θειρσίου 6).

Τον ∆εκέµ-

βριο του 2013 

θα απονε-

µηθούν τα 

Βραβεία Αρ-

χιτεκτονικής 

του Ελληνικού 

Ινστιτούτου 

Αρχιτεκτονι-

κής. Υποψή-

φιοι για βράβευση µπορούν να είναι όλοι οι 

Έλληνες αρχιτέκτονες, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Στόχος των βραβείων είναι η επισήµανση και 

η ανάδειξη εκείνων των σύγχρονων αρχιτε-

κτονικών πραγµατοποιήσεων των οποίων ο 

κατασκευαστικός, τυπολογικός και µορφο-

λογικός χαρακτήρας, καθώς και η ένταξη 

στο περιβάλλον, συνθέτουν µια δηµιουργική 

πρόταση µε ανανεωτικά στοιχεία, στο πλαίσιο 

του υφιστάµενου δοµηµένου περιβάλλοντος.

Τα βραβεία αφορούν στο πραγµατοποιηµένο 

έργο Ελλήνων αρχιτεκτόνων και απονέµονται 

κάθε τέσσερα χρόνια από το 2000. Το 2000 και 

το 2004 τα Βραβεία απένειµε ο τότε Πρόεδρος 

της ∆ηµοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος, 

ενώ στο 2008 ο τότε Υπουργός Πολιτισµού 

Αντώνης Σαµαράς. Στη φετινή διοργάνωση, θα 

απονεµηθούν βραβεία σε δύο κατηγορίες: η 

πρώτη κατηγορία αφορά στην κατοικία και η 

δεύτερη κατηγορία αφορά στα κτίρια κοινής 

χρήσης & τον δηµόσιο χώρο.

Τα βραβεία θα απονεµηθούν σε έργα που 

ολοκληρώθηκαν την πενταετία 2007-2012 

και θα συνοδεύονται από ένα γλυπτό του 

Μιχάλη Κατζουράκη. Για βράβευση µπορούν 

να υποβληθούν ένα έως τρία έργα του ίδιου 

αρχιτέκτονα. Για τη συµµετοχή στη διαδικασία 

επιλογής των 

Βραβείων 

2012 θα 

πρέπει να 

καταβληθεί 

το ποσό των 

100€/συµµε-

τοχή.

Στην επιτροπή 

επιλογής των 

έργων θα µετέχουν αρχιτέκτονες αναγνωρι-

σµένου κύρους, οι βραβευθέντες του έτους 

2008 και ο πρόεδρος του Ε.Ι.Α., καθηγητής 

Ηλίας Κωνσταντόπουλος. Παράλληλα έχει 

ήδη προγραµµατιστεί η έκθεση των έργων 

(Μουσείο Μπενάκη, 18 ∆εκεµβρίου 2013 – 26 

Ιανουαρίου 2014) και θα εκδοθεί σχετικός 

κατάλογος.

Μέλη του ∆.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρ-

χιτεκτονικής µπορούν να πάρουν µέρος στον 

διαγωνισµό των βραβείων εκτός συναγωνι-

σµού, δηλαδή χωρίς δυνατότητα βράβευσης, 

αλλά µε δυνατότητα συµµετοχής των έργων 

τους στην κρίση. Το ίδιο και αρχιτέκτονες 

ή γραφεία που έχουν ήδη βραβευθεί σε προη-

γούµενες διοργανώσεις. Όσα από τα έργα 

αυτά ενδεχοµένως διακριθούν θα τύχουν 

ειδικής µνείας, ενώ στους αρχιτέκτονές τους 

θα απονεµηθεί τιµητική πλακέτα.

Κρίσιµες ηµεροµηνίες: 

Υποβολή συµµετοχών έως 19 Ιουλίου 2013

Συνεδρίαση επιτροπής Σεπτέµβριος 2013

Έκθεση 18 ∆εκεµβρίου 2013 – 26 Ιανουαρίου 

2014.

Πληροφορίες: Τηλ.: 210-7216670, 210-

7259410, ηλεκτρονική διεύθυνση: info@

heliarch.gr, ιστοσελίδα www.heliarch.gr

Βραβεία σε έργα Ελλήνων αρχιτεκτόνων 

24-28
Ιουνίου
2013

τη ∆ιαχείριση, τη 

Μηχανική, το Σχεδιασµό και την Οικονοµική του 

Περιβάλλοντος

ΜΥΚΟΝΟΣ

«Μετρό Θεσσαλονίκης: Πορεία 

υλοποίησης και Προοπτικές».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τµήµα Μηχανικών Χωροτα-
ξίας, Πολεοδοµίας και Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
και άλλοι φορείς

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

1
Ιουλίου

2013

«Οι ∆ρόµοι του Καπνού: Μεταφορά 

τεχνολογίας από τη Βιέννη  στην Καβάλα στις 

αρχές του 20ου αιώνα»

ΚΑΒΑΛΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο,  ∆ήµος Καβάλας

5-7
Ιουλίου

2013

∆ιαγωνισµός 
Να σχεδιάσουν το δικό τους Σύστηµα Κλι-

µατισµού Απευθείας Εκτόνωσης, συµµετέ-

χοντας στο διαγωνισµό LG LatsCAD προ-

σκαλεί η εταιρεία LG Electronics Hellas, 

τους επαγγελµατίες στον κλιµατισµό και 

τη διαχείριση ενέργειας. Ο διαγωνισµός 

ξεκίνησε ήδη και θα ολοκληρωθεί στις 3 

Σεπτεµβρίου 2013.

H πρωτοβουλία της εταιρείας απευθύνε-

ται στη δηµιουργικότητα και τη φαντασία 

των συµµετεχόντων, οι οποίοι θα έχουν 

τη δυνατότητα να εργαστούν στο σχεδι-

αστικό εργαλείο LatsCAD κατεβάζοντας 

το πρόγραµµα δωρεάν, (“add-on” του 

προγράµµατος AutoCAD για το σχεδιασµό 

συστηµάτων απευθείας εκτόνωσης) και να 

καταθέσουν τη δική τους πρόταση εξοικο-

νόµησης µήκους σωληνώσεων στο Σύστηµα 

Κλιµατισµού που θα σχεδιάσουν.

Πληροφορίες: www.lg-latscad.gr, τηλ.: 

80111500400, e-mail στο challenge@lg-

latscad.gr. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Κινδυνεύουν µε φυλακή εργολήπτες, επειδή τους χρωστά  
το δηµόσιο τεράστια ποσά!

∆ιακανονισµοί στους λογαριασµούς νερού 

Το ζήτηµα του συµψηφισµού των φορολογικών υποχρεώσεων µε τις 

τεράστιες οφειλές του δηµοσίου θέτει εκ νέου ο ΣΑΤΕ, µε αφορµή τη 

συγκρότηση οµάδας εργασίας στο υπουργείο Οικονοµικών η οποία 

θα µελετήσει το θέµα του συµψηφισµού αµοιβαίων απαιτήσεων από 

ΦΠΑ, µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτών και τον προσδιορισµό ενός µόνι-

µου µηχανισµού συµψηφισµού.

Σε επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών 

ο ΣΑΤΕ τονίζει ότι οι τεράστιες οφειλές του ∆ηµοσίου προς τις κα-

τασκευαστικές επιχειρήσεις, έχουν οδηγήσει σε οικονοµική κατα-

στροφή πλείστες όσες επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ αρκετοί από 

τους διοικούντες τις 900 και πλέον εταιρείες-µέλη του ΣΑΤΕ, αντι-

µετωπίζουν, πλέον, και το φάσµα της στέρησης της ατοµικής τους 

ελευθερίας.

Στην επιστολή επαναδιατυπώνονται οι προτάσεις του ΣΑΤΕ για την 

µόνιµη και σαφή διατύπωση προβλέψεων του νόµου αναφορικά µε 

τον συµψηφισµό των χρεών µε τις οφειλές κατασκευαστικών εται-

ρειών και ειδικότερα:

1. Την άµεση ρύθµιση, είτε νοµοθετικά, είτε µε εγκύκλιο του υπουρ-

γείου, ώστε η απαλλαγή ποινικών ευθυνών να επεκταθεί και στις πε-

ριπτώσεις που υφίστανται απαιτήσεις και από τον ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα (δηλαδή και τις Νοµαρχίες, Περιφέρειες, ∆ήµους, ∆ηµόσιες 

Επιχειρήσεις, Οργανισµούς, Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας, Νοµικά 

Πρόσωπα ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού ∆ικαίου). 

2. Την αποδοχή και εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας απ’ 

όλους τους φορείς, κατά τρόπο ενιαίο και σαφή. Κι αυτό γιατί πα-

ρατηρείται το φαινόµενο ορισµένες ∆ΟΥ να µην αποδέχονται υπογε-

γραµµένες από την πλευρά του δηµοσίου «πιστοποιήσεις», που αντι-

στοιχούν σε «βεβαία και εκκαθαρισµένη απαίτηση» του εργολήπτη, 

οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί µε «ένταλµα πληρωµής», επειδή δεν 

υπάρχουν τα χρήµατα στον αντίστοιχο προϋπολογισµό του δηµοσίου.

3. Την άµεση λύση, µε την αντίστοιχη τεχνική ρύθµιση του TAXIS, 

ώστε να αποδέχεται αντίστοιχες εγγραφές από τις ∆ΟΥ, αφού το σύ-

στηµά τους απαγορεύει οποιαδήποτε άλλη εγγραφή, εκτός από την 

καταβολή µετρητών ή πιστωτικών τίτλων (επιταγές κλπ.).

4. Την επέκταση του δικαιώµατος του συµψηφισµού οφειλών από 

ΟΤΑ (∆ήµοι, Περιφέρειες), ΝΠ∆∆, ΟΠΑ∆, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, 

Νοσοκοµεία που έχουν µορφή Ν.Π.∆.∆. κ.λπ., µε βάση τις πιστο-

ποιήσεις που έχουν γίνει αποδεκτές από τους φορείς. Κι αυτό, µε 

δεδοµένο ότι οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις, έναντι των οφειλών, 

έχουν εκδώσει αντίστοιχα τιµολόγια και έχουν καταβάλει ΦΠΑ 23%, 

Φόρο Εργολάβων 3%, ενώ εµφανίζονται και υπόχρεοι καταβολής 

του αντίστοιχου φόρου για κέρδη ανύπαρκτα, αφού δεν έχουν ει-

σπραχθεί. Επιπροσθέτως υποχρεώνονται να καταβάλουν, έναντι των 

ανύπαρκτων κερδών, και προκαταβολή φόρου 80% για τον επόµενο 

χρόνο !

5. Την πρόβλεψη να ισχύουν οι ρυθµίσεις αυτές και στις περιπτώ-

σεις που οι απαιτήσεις αφορούν κοινοπραξίες εταιρειών, µε την 

εκχώρηση της απαίτησης στα µέλη τους, αφού είναι γνωστό ότι τα 

περισσότερα έργα στη χώρα µας εκτελούνται από κοινοπραξίες κα-

τασκευαστικών εταιρειών. Τονίζεται ότι ανάλογη πολιτική ήδη ακο-

λουθείται από το ∆ηµόσιο στην περίπτωση των οφειλών των κοινο-

πραξιών, δηλαδή, ενώ η οφειλή µίας κοινοπραξίας προς το ∆ηµόσιο 

επιµερίζεται στις συνιστώσες την κοινοπραξία επιχειρήσεις και γί-

νεται απαιτητή στο σύνολό της από κάθε µία εξ αυτών, οι απαιτήσεις 

µίας κοινοπραξίας κατά του ∆ηµοσίου δεν επιµερίζονται στα µέλη 

της, αναδεικνύοντας στρεβλή, άδικη και ανισοβαρή αντιµετώπιση 

των εργοληπτικών επιχειρήσεων από το ∆ηµόσιο.   

Με την επιστολή επισηµαίνεται ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην 

επίλυση αυτών των προβληµάτων, θα ισοδυναµεί µε πλήρη κατα-

στροφή του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας.

Νέο πρόγραµµα διακανονισµού οφειλών κα-

ταναλωτών, ανακοίνωσε η ΕΥ∆ΑΠ. Μεταξύ 

αυτών περιλαµβάνονται:

-Ευνοϊκότερο πρόγραµµα διακανονισµών για 

τον πελάτη µε αποδεδειγµένη οικονοµική 

δυσκολία και πολύµηνη καθυστέρηση στην 

αποπληρωµή οφειλών, µε αύξηση των δό-

σεων µέχρι και 36, από 6 που προβλέπονται 

σήµερα.

-Απλούστευση της διαδικασίας διακανονι-

σµού και γρήγορη έγκριση των αιτηµάτων 

χωρίς την υποχρέωση υποβολής πλήθους δι-

καιολογητικών.

-Θεσµοθέτηση ειδικής Επιτροπής Αξιολόγη-

σης Αιτηµάτων ∆ιακανονισµού Οφειλών για 

την άµεση εξέταση και διευθέτηση των πε-

ριπτώσεων καταναλωτών που βρίσκονται σε 

δεινή οικονοµική θέση ή(και) ανήκουν σε ευ-

αίσθητες κοινωνικές οµάδες (χρόνια άνεργοι, 

πολύτεκνοι, χρόνια προβλήµατα υγείας, κλπ.).

-Προσωρινή αναστολή των µέτρων αναγκα-

στικής είσπραξης, βάσει του Κώδικα Είσπρα-

ξης ∆ηµοσίων Εσόδων µέχρι 30/06/2014 και 

µέχρι ποσού 3.000 ευρώ, υπό την προϋπόθε-

ση της έγκαιρης προσέλευσης των οφειλετών 

για τον διακανονισµό της αποπληρωµής των 

χρεών τους σε δόσεις, σύµφωνα µε τη νέα 

πολιτική της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το 

νέο πρόγραµµα και τις προϋποθέσεις εφαρ-

µογής του, µπορείτε να απευθυνθείτε άµεσα 

στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥ∆ΑΠ (αναρ-

τηµένα στο www.eydap.gr



“Ψήφισαν” 18,2 εκατοµµύρια επιβάτες σε 160 χώρες του πλανήτη για τα Skytrax 

World Airline Awards, τα βραβεία που δίνονται κάθε χρόνο από το 1999 στις 

αεροπορικές εταιρείες ανά τον κόσµο και αντικατοπτρίζουν την ικανοποίηση των 

επιβατών από την παροχή υπηρεσιών. 

Καλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσµο για το 2013 αναδείχθηκε, για τρίτη φορά 

στην ιστορία της - µετά το 2001 και 2002 - η Emirates, επιτυχία την οποία ο πρόεδρος 

της εταιρείας, Tim Clark, απέδωσε στην σκληρή δουλειά του προσωπικού. “Με 

200 αεροσκάφη και 18.000 προσωπικό σε αέρα και έδαφος, δεν είναι εύκολο να 

ανταποκριθεί µια εταιρεία στις προσδοκίες των πελατών της, επιτεύχθηκε, ωστόσο, 

χάρη στην εξαιρετικά σκληρή δουλειά όλων” είπε.

Η Emirates κέρδισε και την πρώτη θέση µεταξύ των εταιρειών της Μέσης Ανατολής, 

αλλά και το τρίτο βραβείο µεταξύ όλων των εταιρειών του πλανήτη για το εν πτήσει 

σύστηµα ψυχαγωγίας της.

Ωστόσο, η κινεζική (µε έδρα το Γκονγκ Κόνγκ) Cathay Pacific, “στέφθηκε” ως η 

καλύτερη εταιρεία του κόσµου σε ότι αφορά το πλήρωµα θαλάµου επιβατών, µε τον 

διευθύνοντα σύµβουλό της, John Slosar, να δηλώνει ότι “διδάσκουµε τα πληρώµατά 

µας να µην ακολουθούν απλώς τους κανόνες, αλλά και να εκφράζονται µέσα από τη 

δουλειά τους, να προσφέρουν τις υπηρεσίες µέσα από την καρδιά τους”.

Το βραβείο της καλύτερης εταιρείας χαµηλού κόστους κατέκτησε η Air Asia, µια 

εταιρεία που ιδρύθηκε το 2001, µε έδρα την Κουάλα Λουµπούρ της Μαλαισίας και 

σήµερα πετά σε 20 χώρες. 
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EMIRATES:  
>  Αεροπορική 

Εταιρία της 
Χρονιάς

CATHAY PACIFIC: καλύτερο προσωπικό καµπίνας

AIR ASIA: καλύτερη αεροπορική εταιρεία χαµηλού κόστους

GARUDA INDONESIA: 
καλύτερη οικονοµική θέση

AIR NEW ZEALAND: υψηλότερο 
ασφάλιστρο 

QATAR AIRWAYS: καλύτερη καµπίνα business

ETIHAD AIRWAYS: καλύτερη πρώτη θέση

>  Καλύτερη 
ψυχαγωγία 
εν πτήσει

MALAYSIA AIRLINES: καλύτερο φαγητό

ΑΝΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ:  
καλύτερη ως προς τις 
υπηρεσίες αεροδροµίου.



Στα 160 εκατ. ευρώ διαµορφώνεται, σύµ-

φωνα µε πηγές της ∆ΕΗ που επικαλείται 

το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το χρέος της ΛΑΡΚΟ προς 

την επιχείρηση, ποσό το οποίο, ωστόσο 

αµφισβητείται από την άλλη πλευρά. Η 

∆ΕΗ έχει απειλήσει τη ΛΑΡΚΟ µε διακοπή 

της ηλεκτροδότησης, η οποία δεν υλοποι-

είται ύστερα από δικαστικές αποφάσεις 

που απαγορεύουν τόσο το κατέβασµα του 

διακόπτη όσο και την κατάσχεση περιου-

σιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ. Σύµφωνα 

µε τα τελευταία διαθέσιµα επίσηµα στοι-

χεία από πλευράς ∆ΕΗ, στο τέλος του 

2012 τα χρέη της ΛΑΡΚΟ ήταν 139,2 εκατ. 

ευρώ. Το ύψος του χρέους αµφισβητείται 

από τη ΛΑΡΚΟ η οποία έχει προσφύγει 

στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) κά-

νοντας λόγο για υπέρογκες και αυθαίρετες 

χρεώσεις της ηλεκτρικής ενέργειας. Από 

τον περασµένο ∆εκέµβριο η ΡΑΕ έχει ορί-

σει προσωρινή τιµή προµήθειας ρεύµατος 

στη ΛΑΡΚΟ ίση µε 50 ευρώ ανά µεγα-

βατώρα (τιµή η οποία κατά τη ∆ΕΗ είναι 

κάτω του κόστους) ενώ κάλεσε τις δύο 

πλευρές να καταλήξουν σε συµφωνία για 

την τιµολόγηση της ενέργειας µετά από 

διαπραγµατεύσεις. Σηµειώνεται ότι και οι 

δύο εταιρίες περιλαµβάνονται στο πρό-

γραµµα αποκρατικοποιήσεων, ενώ η ∆ΕΗ 

είναι και µέτοχος της ΛΑΡΚΟ µε ποσοστό 

11,5% που αποκτήθηκε έναντι παλαιότε-

ρων χρεών της επιχείρησης.

ÄÅÇ: Óôá 160 åêáô. 
åõñþ ïé ïöåéëÝò  
ôçò ËÁÑÊÏ

Άγονος απέβη και ο δέκατος κατά σειρά δηµόσιος αναγκαστικός πλειστηριασµός για τα περι-

ουσιακά στοιχεία της Καπνοβιοµηχανίας «Κεράνης». Το δίκτυο RE+D Magazine δηµοσίευσε 

ότι έξι χρόνια µετά τον πρώτο πλειστηριασµό, η αξία των ακινήτων της καπνοβιοµηχανίας έχει 

µειωθεί κατακόρυφα καθώς αποτιµώνται πλέον κάτω από 9 εκατ. ευρώ από 27 εκατ. ευρώ 

που ήταν στον πρώτο πλειστηριασµό. Βάσει δε της νοµοθεσίας στον επόµενο 11ο αναγκαστικό 

πλειστηριασµό, ο οποίος αναµένεται να πραγµατοποιηθεί µέσα στο Φθινόπωρο, η τιµή πρώτης 

προσφοράς, θα είναι µειωµένη από 10-20% σε σχέση µε τον τελευταίο πλειστηριασµό. Η τιµή 

εκκίνησης ήταν στα 5,9 εκατοµµύρια ευρώ για το εργοστάσιο του Πειραιά, επί της οδού Αθηνών 

39, (από 19 εκατ. ευρώ στον πρώτο) το οποίο αποτελείται από οικόπεδο έκτασης 4.729 τ.µ. και 

κτίσµατα συνολικής επιφάνειας 29.434 τ.µ. Για το εργοστάσιο της Εύβοιας που αποτελείται από 

γήπεδο έκτασης 123.002 τ.µ. και κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 43.640 τ.µ. η 

τιµή εκκίνησης ήταν λιγότερο από 2,9 εκατοµµύρια ευρώ.

Áêßíçôá óôá áæÞôçôá
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ΤΟ ΥΠΑΝΥΠ ανακοίνωσε ότι ολο-

κληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευ-

σης του “Οργανισµού Αναπτύξεως 

Ανατολικής Κρήτης” (ΟΑΝΑΚ) και 

του “Οργανισµού Αναπτύξεως ∆υτι-

κής Κρήτης” (ΟΑ∆ΥΚ) µε τη σύστα-

ση νέας εταιρείας µε την επωνυµία 

“Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ” 

(ΟΑΚ ΑΕ). Η νέα εταιρεία έχει έδρα το ∆ήµο Χανίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανά-

πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Η ΟΑΚ ΑΕ αναλαµβάνει το 

σύνολο των δραστηριοτήτων των συγχωνευόµενων εταιρειών αλλά και τις αρµοδιότητες των 

Ειδικών Υπηρεσιών ∆ηµοσίων Έργων (ΕΥ∆Ε) “Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης” και “Μελέτη 

- Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγµα Αποσε-

λέµη” της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων. Παράλληλα συγκροτήθηκε το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της νέας εταιρείας µε Πρόεδρο τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ι-

οίκησης Κρήτης Γεώργιο ∆εικτάκη και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, 

Ελευθέριο Κοπάση. Στο νέο ∆Σ µετέχουν επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης, της 

Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Κρήτης.  

Óýóôáóç «Ïñãáíéóìïý ÁíÜðôõîçò ÊñÞôçò ÁÅ»

Η θυγατρική εταιρεία της ∆ΕΗ «∆ιαχειριστής του Ελληνικού ∆ικτύου 

∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (∆Ε∆∆ΗΕ), δεν έκανε δεκτό φάκε-

λο καθώς  τα περιλαµβανόµενα τοπογραφικά διαγράµµατα φέρουν 

υπογραφή από τοπογράφο µηχανικό της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

και όχι από διπλωµατούχο τοπογράφο µηχανικό των ηµεδαπών πολυ-

τεχνικών σχολών. 

Όπως σηµειώνει η Αρχή, ο νόµος 4663/1930 προβλέπει ότι δικαίωµα 

σύνταξης τοπογραφικών διαταγµάτων έχουν οι αγρονόµοι τοπογρά-

φοι µηχανικοί και οι πολιτικοί µηχανικοί των πολυτεχνικών σχολών 

της χώρας, που δραστηριοποιούνται κατ' αρχήν σε όλο το εύρος του 

αντίστοιχου επαγγέλµατος διεξάγοντας όλες τις δυνατές επαγγελµα-

τικές πράξεις. Επίσης, δικαίωµα σύνταξης τοπογραφικών διαγραµ-

µάτων έχουν οι πολιτικοί υποµηχανικοί υπό τους περιορισµούς που 

θέτει το Β∆ 769/1972. 

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων τοπογραφίας της Σχο-

λής Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) είχαν αρχικά ρυθµιστεί µε το Π∆ 318/1994. Στη συ-

νέχεια αυτά ακυρώθηκαν µε απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβου-

λίου της Επικρατείας (678/2005), µε αποτέλεσµα έκτοτε το ζήτηµα 

να παραµένει σε εκκρεµότητα. Για το θέµα  µετά από παρέµβαση 

του Συνηγόρου του Πολίτη, η αρµόδια διεύθυνση του υπουργείου 

Παιδείας απάντησε ότι το έτος 2009 είχαν συνταχθεί και προωθηθεί 

στο Συµβούλιο της Επικρατείας σχέδια Π∆ για τον καθορισµό επαγ-

γελµατικών δικαιωµάτων σε 23 ειδικότητες ΤΕΙ, µεταξύ των οποίων 

περιλαµβάνονταν και οι ειδικότητες του Π∆ 318/1994. Το ΣτΕ ωστό-

σο αποφάνθηκε ότι ορισµένα από τα θέµατα που περιλαµβάνονταν 

στα σχέδια Π∆ δεν βρίσκουν έρεισµα στην ισχύουσα νοµοθεσία, µε 

αποτέλεσµα να διακοπεί η απαιτούµενη διαδικασία. Επιπλέον, ενη-

µέρωσε την Αρχή ότι το ζήτηµα µελετάται προς το παρόν από το Συµ-

βούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και από το Συµβούλιο 

Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, προκειµένου να διατυ-

πώσουν γνώµη. Το θέµα ανακινήθηκε από αναφορά πολίτη προς τον  

Συνήγορο  του Πολίτη,  που τόνισε την αναγκαιότητα επίσπευσης των 

απαιτούµενων διαδικασιών.

Η  ∆Ε∆∆ΗΕ απέρριψε φάκελο µε τοπογραφικά αποφοίτου ΤΕΙ
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ∆ιάρρηξη της συνοχής των τριών 

µε αποχώρηση της ∆ΗΜΑΡ- ∆ΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ- «Θάβεται» το σενάριο των 

Ευρωζώνης συµφώνησαν στην απευθείας τραπεζική στήριξη- 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ FUNDS ΑΞΙΑΣ 3,5 ΤΡΙΣ.
ΠΙΘΑΝΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗ SOCAR.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Στο παρά πέντε η χώρα απέφυγε τις εκλογές και η 

οικονοµία το ατύχηµα- ∆ΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Αποχωρεί 

ΕΕ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΑΝ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΙ 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΠΩΛΗΣΗ 
ΤΟΥ ∆ΕΣΦΑ ΣΤΗ SOCAR- Ρωσικά συµφέροντα ενδιαφέρονται για 

ΕΞΠΡΕΣ: Αποφασισµένος να εξαντλήσει την τετραετία ο Α. Σαµαράς 

- ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΩΡΩΝ-
ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ν∆-ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΠΑΓΩΜΑ ∆ΟΣΕΩΝ 
ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟ ∆ΝΤ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΖΗΤΕΙ 

Ο ΣΑΤΕ- Κίνδυνο φυλάκισης αντιµετωπίζουν 900 εργολήπτες λόγω 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΕΣΦΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ 
«ΜΑΥΡΗ» ΕΡΓΑΣΙΑ

 ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΕΛΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
4 ΞΕΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΖΙΝΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΣΗ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Τ. ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΤΗ SOCAR ΤΟ ΤΑΙΠΕ∆
προσφορά.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Σχέδιο τεσσάρων σηµείων για την 

επόµενη ηµέρα της ανακεφαλαιοποίησης- ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΣΦΑ ΣΤΗ SOCAR H FED 
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ «ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΑ ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ».

ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:

της παλιάς “ιδέας Στουρνάρα”- ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΓΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ  ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ 
«ΦΑΝΤΑΣΜΑ» ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ Ν.∆.- ΠΑΣΟΚ ΧΩΡΙΣ ∆ΗΜΑΡ

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΝΤ.
ΤΑ ΝΕΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΝΥΧΤΑ ΕΘΑΨΑΝ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ- 

«Έχουµε στόχο την εξάντληση της τετραετίας»- Έρχονται ανασχηµατισµός και 

νέα προγραµµατική συµφωνία.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Επιλογή ευθύνης µετά την αποχώρηση της 

∆ΗΜΑΡ- «ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ»- ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΒΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 
ΚΟΥΒΕΛΗ-

Ο ∆ΕΣΦΑ ΣΤΟΥΣ ΑΖΕΡΟΥΣ, ΑΙΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΘΡΙΛΕΡ 
ΤΟΥ ΟΠΑΠ.
ΕΘΝΟΣ:

ΝΕΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ν∆ ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ- Ανασχηµατισµός µε 

ΟΙ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΟΙ 
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΘΕΣΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ- Η άκαµπτη στάση του Κουβέλη για 

την ΕΡΤ έφερε το απρόοπτο διαζύγιο.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ρήξη στην τρικοµµατική 

κυβέρνηση- ΕΝΑΣ ΜΕΝΕΙ, ΕΝΑΣ ΦΕΥΓΕΙ «ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΙΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ Ο ΘΙΑΣΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ».
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡΤ
τον Κουβέλη- ΕΜΕΙΝΑΝ ∆ΥΟ ΚΙ ΟΣΟ ΑΝΤΕΞΟΥΝ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Τορπίλη της ∆ΗΜΑΡ στην κυβέρνηση συνεργασίας- ΦΡΑΓΜΑ 
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

αναδιάρθρωση του ∆ηµοσίου- ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ «∆ΙΚΑ ΜΑΣ 
ΠΑΙ∆ΙΑ»  ΕΤΟΙΜΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΕΛΙΚΟ ΓΥΡΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ.
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ: Η αποχώρηση Κουβέλη έφερε ακόµη πιο κοντά Ν.∆., 

 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΑΜΑΡΑ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- Με 153 βουλευτές 

συν τέσσερις ανεξάρτητους συνεχίζουν οι δύο- Ανασχηµατισµός µε αυξηµένη 

ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ 
ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: ∆ραµατικό διάγγελµα Σαµαρά για την αποτροπή 

πολιτικής αστάθειας- ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

του- ΤΟ ΤΑΙΠΕ∆ ΘΑ ΠΟΥΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

η κυβέρνηση µετά την απόδραση της ∆ΗΜ.ΑΡ.- ΩΡΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΕΣ!- 

Αποφεύγονται οι εκλογές, έρχεται ανασχηµατισµός (µε αντιπρόεδρο 

ΕΣΤΙΑ: Ο ∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ- Αποκαλύφθηκε ο 

πραγµατικός ρόλος της ∆ΗΜΑΡ.

Η ΑΥΓΗ: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΦΑΝΤΑΣΜΑ- Αντίστροφη µέτρηση για τον Σαµαρά 

Κουβέλης.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Κόµµατα της συγκυβέρνησης- ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΡΟΤΑ ∆ΙΑΦΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΣΑΡΙΣΜΑ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Σε τροχιά πολιτικής κρίσης η Ελλάδα- Ι∆ΑΝΙΚΟΙ 
ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ:

∆ΟΓΜΑ ΖΟΝΕΝΦΕΛΝΤ- ΤΟ 
ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!
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ΝΕΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ν∆ ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-4 | 21/06/2013

Νέο πολιτικό σκηνικό διαµορφώθηκε αργά χθες το βράδυ, 

µετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση της ∆ΗΜΑΡ από το 

κυβερνητικό σχήµα µε αφορµή την υπόθεση της ΕΡΤ. Η 

χώρα µπήκε για λίγη ώρα στον αστερισµό των πρόωρων 

εκλογών που θα αποτελούσαν µια πρωτοφανή περιπέτεια, 

αλλά το «θολό τοπίο» το ξεκαθάρισε n τοποθέτηση του 

κυβέρνηση και στηρίζει τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια.

αποφασισµένος να συνεχίσει το έργο που έχει ξεκινήσει, 

στηριζόµενος πλέον στις ψήφους των βουλευτών της Ν∆, 

Μαρκόπουλου και Σολδάτου που αναµένεται εντός των 

ηµερών να επιστρέψουν και τυπικά στη Ν∆), αλλά και των 

ανεξαρτήτων (οι κ. Λοβέρδος και Αηδόνης).

Ακόµη κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να κάνει 

«Θέλω» -σηµείωσε- «να προχωρήσουµε όλοι µαζί όπως 

ξεκινήσαµε. Αλλά θα προχωρήσω όπως και να 'χει. 

Ασφαλώς µε καλύτερο συντονισµό, µε επικαιροποίηση 

-αν θέλετε- του κυβερνητικού προγράµµατος. Αλλά 

στόχος µας είναι να ολοκληρώσουµε την προσπάθεια για 

τη διάσωση της χώρας, πάντα µε ορίζοντα τετραετίας». 

Εκείνο που τώρα προέχει είναι να συνεχιστεί το έργο 

της κυβέρνησης. Να βγούµε από την κρίση µιαν ώρα 

αρχύτερα. Να πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού 

και να τελειώνει αυτή η δοκιµασία το γρηγορότερο», 

προσέθεσε.

∆ΗΜΑΡ και προσωπικά κατά του κ. Κουβέλη, λέγοντας 

ουσιαστικά ότι άλλαξε στάση στο θέµα της ΕΡΤ και 

χθες εµφανίστηκε µε µία νέα πρόταση, προσπερνώντας 

την κατ' αρχήν συµφωνία που είχε επιτευχθεί στη 

σύσκεψη της Τετάρτης. Συγκεκριµένα, αφού ανέλυσε 

τη συµφωνία (που είχε δηµοσιεύσει το «Έθνος» χθες) 

για την πρόσληψη µε τρίµηνες συµβάσεις ενός ικανού 

αριθµού (αυτός ο αριθµός επρόκειτο να προσδιοριστεί 

σήµερα) υπαλλήλων που θα συµµετείχαν στη λειτουργία 

από το πλαίσιο και τη λογική αυτής της λύσης, την οποία 

να επαναλειτουργήσει n καταργηµένη ΕΡΤ και -αορίστως 

κάποτε στο µέλλον- να δούµε την "αναδιοργάνωσή της εν 

λειτουργία".

∆ηλαδή, ζήτησε να ξανακάνουµε αυτό που έχει 

επιχειρηθεί πολλές φορές στο παρελθόν και που δεν 

στο αµαρτωλό καθεστώς µε όλους τους υπεράριθµοι 

εργαζοµένους, να µην αλλάξει τίποτε και να µην υπάρχει 

καµία ελπίδα ότι κάποτε θα άλλαζε κάτι στην τηλεόραση 

της  ΕΡΤ». Στη σύσκεψη που είχε αργά χθες το βράδυ 

µε τους υπουργούς που προέρχονται από τη Ν∆ και τον 

κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να προσφύγει σε 

εκλογές, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό 

για τον τόπο. «∆εν θα πάρω εγώ την ευθύνη για τη διακοπή 

της χρηµατοδότησης της χώρας», επεσήµανε.

κυβέρνηση µπορούσε να προχωρήσει αταλάντευτα το έργο 

της. Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, ετέθη το θέµα να 

αλλά τελικά κρίθηκε αυτό να εξεταστεί αργότερα και 

ανάλογα µε τις εξελίξεις.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ίσως και εντός της ηµέρας 

προκειµένου να συζητηθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό 

σχήµα και ταυτόχρονα να προωθηθεί η νέα προγραµµατική 

συµφωνία. Το βέβαιον είναι ότι θα αυξηθεί ο αριθµός των 

αποκλείεται να τεθεί ξανά το θέµα της ανάληψης από τον 

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΣΦΑ ΣΤΟΥΣ ΑΖΕΡΟΥΣ

ΚΕΡ∆ΟΣ |  Σελίδα 1-5 | 21/06/2013

∆ροµολογήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, 

«προκειµένου να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατόν ο 

µάλιστα την ικανοποίησή της όσον αφορά στην πρόταση 

της αζερικής εταιρείας φυσικού αερίου Socar.

Η βελτιωµένη προσφορά της Socar ανέρχεται πλέον σε 

400 εκατ. ευρώ έναντι των 305 εκατ. ευρώ που είχαν 

µετά τη βελτίωση το τίµηµα καλύπτει απλώς το ύψος της 

Εν τω µεταξύ, για τη θετική υποδοχή της πρότασης 

Ταµείου κ. Στ. Σταυρίδης, σε συνέντευξή του στη «Wall 

εβδοµάδας ή και νωρίτερα θα έχουµε αποτελέσµατα».

προχωρούν οι συζητήσεις για τη συµφωνία, καθώς αυτή 

θα περιλαµβάνει µία σειρά από διασφαλίσεις τις οποίες 

ζήτησε και πέτυχε η Socar κατά τις διαπραγµατεύσεις µε 

απαλλοτριώσεις και τα έξοδα προσωπικού. Συγκεκριµένα 

οι σηµαντικότερες από τις εγγυήσεις που έλαβε η αζερική 

επιβάλλει σε όσους χρησιµοποιούν τα δίκτυά του έχουν 

υπολογιστεί σωστά.

- Θα είναι σε θέση να ανακτήσει µία σειρά από κόστη, 
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όπως τα ποσά που θα δαπανήσει για απαλλοτριώσεις γαιών 

προκειµένου να αναπτύξει νέα δίκτυα αγωγών σε Ελλάδα 

- Θα ανακτήσει δαπάνες που σχετίζονται µε θέµατα 

προσωπικού.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 21/06/2013

χθες στην απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 

από τον ΕΜΣ, ενώ αποδέχθηκαν επίσης την αρχή της 

αναδροµικότητας, η εφαρµογή της οποίας θα εξετάζεται 

κατά περίπτωση και υπό όρους. Για την απευθείας 

ανακεφαλαιοποίηση θα δεσµευθούν 60 δισ. ευρώ, 

συµφωνήθηκε να δοθεί η δυνατότητα, αλλά αυτό θα 

εξετάζεται κατά περίπτωση. 

60 δισ. ευρώ για τη διάσωση συστηµικά σηµαντικών 

τραπεζών και ότι οι κυβερνήσεις θα συνεισφέρουν στο 

20% των αναγκών για διοχέτευση κεφαλαίων. Το ποσό 

για τις διασώσεις τραπεζών βρίσκεται στο µέσο του 

εύρους των 50-70 δισ. ευρώ που συζητήθηκε µεταξύ των 

αξιωµατούχος της Ευρωζώνης.

Αναφορικά µε την Ελλάδα, ο κ. Ντέισελµπλουµ δήλωσε 

ότι οι υπουργοί ενηµερώθηκαν από την τρόικα και την 

κυβέρνηση για την πορεία εφαρµογής του προγράµµατος, 

ενώ χαιρετίζουν την πρόοδο που επιτεύχθηκε έχοντας 

επίγνωση των δυσκολιών που αντιµετωπίζει η χώρα, 

ωστόσο, συνέχισε, είναι σηµαντικό να συνεχιστούν οι 

µεταρρυθµίσεις. Κατέληξε λέγοντας ότι η τρόικα θα 

ολοκληρώσει την αξιολόγηση µε βάση την οποία θα 

αποφασιστεί και η εκταµίευση της επόµενης δόσης.

στο Λουξεµβούργο, στο πλαίσιο της γενικότερης 

τραπεζικής ενοποίησης, που θα συνεχιστεί και σήµερα σε 

Ωστόσο, στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και η 

πορεία της ελληνικής οικονοµίας µε την αξιολόγηση 

της τρόικας, αλλά και οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις 

στη χώρα και η κυβερνητική κρίση που προκάλεσε το 

θέµα της ΕΡΤ. Αναφορικά µε το θέµα της απευθείας 

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, η βούληση για 

συµφωνία είχε εκφραστεί ήδη πριν από την έναρξη της 

κατευθύνσεις για την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση 

των τραπεζών από τον ΕΜΣ, καθώς και για το µηχανισµό 

εξυγίανσης και ανάκαµψης των προβληµατικών τραπεζών.

Το ποσό που θα δεσµευθεί για τις απευθείας 

ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών θα κυµαίνεται σε 

50-60 δισ. ευρώ, από τα συνολικά 500 δισ. ευρώ που 

ανακεφαλαιοποιήσεις δεν θα µπορούν να γίνουν πριν από 

το φθινόπωρο του 2014, αφού προηγουµένως τεθούν σε 

(έχει ήδη αποφασιστεί) και ο µηχανισµός εξυγίανσης και 

ανάκαµψης προβληµατικών τραπεζών (αναµένεται να 

ΕΜΣ θα γίνεται κατά περίπτωση, δηλαδή κατά τράπεζα και 

υπό όρους.

Στο θέµα της ανακεφαλαιοποίησης µε αναδροµική ισχύ, 

που ενδιαφέρει άµεσα τη χώρα µας, γιατί θα µπορούσε 

να οδηγήσει σε ελάφρυνση του δηµόσιου χρέους, χθες οι 

επιχειρούσαν να «ψαλιδίσουν» τις υψηλές προσδοκίες.

«Η δυνατότητα του ΕΜΣ είναι περιορισµένη. ∆εν έχει 

νόηµα να καλλιεργούµε ψεύτικες προσδοκίες, οι οποίες 

µόνο απογοήτευση θα µπορούσαν να φέρουν σης 

ότι η χώρα του δεν είναι υπέρ του µέτρου. Ωστόσο, 

τίποτα δεν έχει κριθεί και το θέµα βρίσκεται ψηλά 

στην ατζέντα, ενώ υπάρχει χρόνος δεδοµένου ότι το 

ζητούµενο χθες ήταν να υπάρξει απόφαση επί της 

αρχής για την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, 

ώστε να προχωρήσει η συζήτηση στο µεγάλο «αγκάθι» 

εξυγίανση και ανάκαµψη προβληµατικών τραπεζών. 

Άλλωστε, µέχρι το φθινόπωρο του 2014 δεν µπορεί να 

γίνει καµία απευθείας ανακεφαλαιοποίηση, είτε µε 

αναδροµική ισχύ είτε όχι.

δισ. ευρώ από τον ΕΜΣ για την ανακεφαλαιοποίηση των 

τραπεζών, ποσό που επιβαρύνει σήµερα το δηµόσιο 

χρέος. Ακόµη και ένα µικρό µέρος να αναλάβει ο 

ΕΜΣ θα υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους. 

Σχετικά µε τη σηµερινή διαπραγµάτευση στο συµβούλιο 

εξυγίανσης των τραπεζών, οι µεγαλύτερες δυσκολίες 

για επίτευξη συµφωνίας εστιάζονται στη σειρά µε την 

οποία θα καλούνται να συνεισφέρουν στην εξυγίανση 

µιας τράπεζας οι εµπλεκόµενοι. Σύµφωνα µε το βασικό 

σενάριο που βρίσκεται στο «τραπέζι», οι πρώτοι που θα 

επιβαρύνονται για τη διάσωση µιας τράπεζας θα είναι 

οι µέτοχοι, στη συνέχεια οι πιστωτές, οι ανασφάλιστοι 

οµολογιούχοι και οι ανασφάλιστοι καταθέτες.


