
Σήµερα Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 στις 6.30 µµ θα πραγµατοποιηθεί η επίσηµη τελε-

τή για τη Συµφωνία Φιλοξενούσας Χώρας (Ηοst Government Agreement) για τον 

αγωγό φυσικού αερίου ΤΑP (Trans Adriatic Pipeline), στο ξενοδοχείο «Μεγάλη 

Βρετάνια».Τη συµφωνία θα υπογράψουν από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης, 

ο υπουργός Οικονοµικών Γ. Στουρνάρας και ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Μ. Παπαγεωρ-

γίου και από πλευράς TAP o Managing Director, κ. Kjetil Tungland.
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N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

H αρμόδια επιτροπή του ΙLO μετά από 

προσφυγή της ΓΣΕΕ και σε συνέχεια 

της προηγούμενης απόφασής της του 

2011, διαπίστωσε ότι η παρούσα εργα-

σιακή πολιτική της ελληνικής Κυβέρνη-

σης με την εφαρμογή των μνημονίων 

παραβιάζει τις Διεθνείς Συμβάσεις Ερ-

γασίας και συγκεκριμένα την ΔΣΕ98, τη 

συλλογική αυτονομία και αποδυναμώνει 

τη διαδικασία συλλογικής διαπραγμά-

τευσης.  Ζητά δε από την ελληνική Κυ-

βέρνηση την επείγουσα αναθεώρηση 

των μέτρων και την αποκατάσταση των 

επιπτώσεών τους στην κοινωνία με άμε-

ση διεξαγωγή πλήρους και ειλικρινούς 

κοινωνικού διαλόγου, όχι για τα θέμα-

τα που η Κυβέρνηση επιθυμεί, αλλά με 

την πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών 

διαπραγματευτών.  Επίσης το ΙLO ζητά 

τη λεπτομερή λογοδοσία της ελληνικής 

Κυβέρνησης εντός του 2013.  Κατά την 

ακροαματική διαδικασία η ΓΣΕΕ εξέ-

θεσε τη λαίλαπα και τις επιπτώσεις των 

πολυάριθμων και διαδοχικών μέτρων 

άκρατης κρατικής παρέμβασης στη 

συλλογική αυτονομία, την ελευθερία 

διαπραγματεύσεων και τις συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας, με την κορύφω-

ση της κατάργησης της διαδικασίας και 

της καθολικής προστασίας που παρείχε 

σε όλους τους εργαζόμενους η Εθνική 

Γενική ΣΣΕ. Παρουσιάστηκαν όλες οι 

παράμετροι της δραματικής υποβάθμι-

σης του βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα, 

αλλά και οι τρομακτικές διαστάσεις που 

έχει πάρει η μετατροπή της οικονομικής 

κρίσης και σε ανθρωπιστική. Παρουσιά-

στηκε επίσης στην παγκόσμια κοινότητα 

το σύνολο της μέχρι στιγμής νομολογίας 

και των συστάσεων που έχουν διατυ-

πωθεί και από άλλα διεθνή ελεγκτικά 

όργανα του ΟΗΕ και του Συμβουλίου 

της Ευρώπης. Καταγγέλθηκε επίσης η 

πρωτοφανής για τα διεθνή δεδομένα 

αυταρχική ενέργεια της Κυβέρνησης  

για το κλείσιμο της Δημόσιας  Ραδιοτη-

λεόρασης. 

Καταπέλτης για 

την ελληνική 

κυβέρνηση, 

σύµφωνα µε 

∆ελτίο Τύπου της 

ΓΣΕΕ, είναι η νέα 

απόφαση της ∆ιε-

θνούς Οργάνωσης 

Εργασίας (ILO), 

η 102η διάσκε-

ψη της οποίας 

ολοκληρώθηκε 

την προηγούµενη 

εβδοµάδα στη 

Γενεύη. 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Παρέµβαση αναθεώρησης  
των µνηµονιακών µέτρων 

ÊáôÜ ôïí ðñùèõðïõñãü «õðÝñôáôç éäåïëïãßá åßíáé 

ç óùôçñßá ôïõ ôüðïõ», ç êõâåñíçôéêÞ óýìðñáîç 

ÍÄ êáé ÐÁÓÏÊ ðñïÝêõøå åðåéäÞ «ìáò åíþíïõí ôá 

ìåãÜëá êáé ôï áýñéï», ï üðïéïò áíôßëïãïò õößóôáôáé 

ãéáôß «êÜðïéïé æïõí óôïõò åöéÜëôåò ôïõ ÷èåò». Ìå 

ôç öñÜóç «ðñïóõðïãñÜöù ðëÞñùò ôá üóá åßðå ï 

ðñùèõðïõñãüò» îåêßíçóå ôçí ðñþôç ðáñÝìâáóÞ 

ôïõ óôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï ï ðñüåäñïò 

ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé áíôéðñüåäñïò, ðëÝïí, ôçò 

êõâÝñíçóçò, ï ïðïßïò áéóèáíüìåíïò ôçí áíÜãêç 

íá äéêáéïëïãÞóåé ôçí ðñïó÷þñçóç êáé óõíåñãáóßá 

óôï êõâåñíçôéêü ó÷Þìá, õðïóôÞñéîå üôé áõôÞ ç 

êõâÝñíçóç äåí åßíáé éóôïñéêüò óõìâéâáóìüò, 

üðùò óõíÝâç óôçí Éôáëßá ôç äåêáåôßá ôïõ 1970, 

áëëÜ åèíéêÞ áíÜãêç ãéá ôç ÷þñá�

Ìéá åèíéêÞ áíÜãêç, ôçí ïðïßá, ùóôüóï, ï 

ðñùèõðïõñãüò ðñïóäéüñéóå óôçí:

«ôñüéêá» ãéá ôçí åêôáìßåõóç ôçò äüóçò ôùí 8,1 

äéó. åõñþ

ôï á' åîÜìçíï ôïõ 2014

äçëáäÞ, óå óôü÷ïõò ðñïäéáãåãñáììÝíïõò 

áðü ôïõò äáíåéóôÝò ìáò êáé ü÷é ðñïúüí ìéáò 

íÝáò óõëëïãéêÞò êáé ìÝóá áðü äçìïêñáôéêÝò 

äéáäéêáóßåò óõíäéáìüñöùóç åèíéêÞò ðïëéôéêÞò ìå 

ôïõò ðñáãìáôéêïýò ðáñáãùãïýò.

Ôï ãåãïíüò üôé ï ðñüåäñïò ôïõ ÐÁÓÏÊ, Ýóðåõóå 

íá ðñïóèÝóåé, êáôÜ ôñüðï áüñéóôï óôïõò óôü÷ïõò, 

ôçí êáôáðïëÝìçóç ôçò áíåñãßáò, ôç äçìéïõñãßá 

óõíèçêþí áíÜðôõîçò, ôçí ðñïÜóðéóç ôçò 

êïéíùíéêÞò óõíï÷Þò êáé ôçí åèíéêÞ êõñéáñ÷ßá, 

åëÜ÷éóôá (áí ü÷é êáèüëïõ) ìðïñåß íá åêëçöèåß 

ùò äéáöïñïðïßçóç ôçò «ãñáììÞò», ãéá ôçí ïðïßá 

ðñþôï ëüãï èá Ý÷åé ç ìç áíáó÷çìáôéóèåßóá 

çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí. «Ôé åß÷åò 

ÃéÜííç…».

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



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

AΧΑΡΝΑΙ
Ενηµερωτική  ηµερίδα µε τίτλο: "Γεω-

λογική Αποθήκευση του CO2: Επιστηµονική 

γνώση - Παρούσα κατάσταση - Προο-

πτικές"  διοργανώνει  σήµερα το Εθνικό 

Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(Ε.Κ.Β.Α.Α.) - Ινστιτούτο Γεωλογικών και 

Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών 

(Ι.Γ.Μ.Ε.M.), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Έργου «CGS  Europe»  (" Pan  -  European 

coordination action on CO2  Geological 

Storage  ", "Πανευρωπαϊκή  δράση συντο-

νισµού για τη γεωλογική αποθήκευση του 

CO2"). Η ηµερίδα πραγµατοποιείται στο Κε-

ντρικό Αµφιθέατρο των εγκαταστάσεων του 

Ε.Κ.Β.Α.Α. (Ι.Γ.Μ.Ε.), στο Ολυµπιακό Χωριό.

Τον Οκτώβριο του 2013 θα πραγµατοποιηθεί η 

έκθεση «Φαντάσου την πόλη: Κοζάνη 2013» , 

όπου θα παρουσιαστούν πολεοδοµικές, αρχι-

τεκτονικές και εικαστικές προτάσεις, οι οποίες 

αφορούν στον δηµόσιο χώρο της πόλης της 

Κοζάνης. 

Στόχος της έκθεσης είναι να προσκαλέσει τους 

κατοίκους και τους φορείς να φανταστούν το 

αστικό τους τοπίο και να φέρει σε επαφή πολίτες 

µε µελετητές για τα προβλήµατα του τόπου. Η 

έκθεση θα πλαισιωθεί από διαλέξεις, forum 

συζητήσεων και παράλληλες εκδηλώσεις στο 

δηµόσιο αστικό χώρο.

«Στην έκθεση µπορούν να λάβουν συµµετοχή 

µελέτες πολεοδοµικής, αρχιτεκτονικής και εικα-

στικής παρέµβασης (µη υλοποιηµένες µελέτες 

εντός δεκαετίας), που αφορούν στο αστικό τοπίο 

και στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Κοζάνης, 

τονίζεται σε ανακοίνωση. 

Οι ενδιαφερόµενοι για την έκθεση προκειµέ-

νου να δηλώσουν συµµετοχή χρειάζεται να 

προωθήσουν στο imaginethecitykozani@gmail.

com, τίτλο µελέτης, σύντοµη περιγραφή και µία 

ενδεικτική φωτογραφία, έως 30 Ιουνίου 2013».

Πληροφορίες:  Άννα Λιάνα 6972 322891, Εύη 

Τσολάκη 6974 826219

Κοζάνη 2013: Φαντάσου την πόλη

Συνέδριο για τα υδροπλάνα διοργανώνει  την Τρίτη 30 Ιουλίου 2013, στο νησί της Σύρου (στην 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Λυκειών στο Μάννα), η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, µε σκοπό 

την ενηµέρωση των ΟΤΑ, των Λιµενικών Ταµείων, του επιχειρηµατικού κόσµου καθώς και άλλων 

ενδιαφεροµένων φορέων, σχετικά µε το νόµο 4146 που αφορά στην «Λειτουργία και Εκµε-

τάλλευση Αεροδροµίων επί Υδάτινων Επιφανειών». Το συνέδριο θα αφορά στην ανάπτυξη των 

υδατοδροµίων, στη δροµολόγηση των υδροπλάνων, σε θέµατα αδειοδοτήσεων υδατοδροµίων, 

διασυνδέσεων επενδύσεων όπως και συνδυασµένων µεταφορών διασύνδεσης των νησιών.

1
Ιουλίου

2013

«Μετρό Θεσσαλονίκης: Πορεία 

υλοποίησης και Προοπτικές».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Οι ∆ρόµοι του Καπνού: Μεταφορά 

τεχνολογίας από τη Βιέννη  στην Καβάλα στις 

αρχές του 20ου αιώνα»

ΚΑΒΑΛΑ

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

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο,  ∆ήµος Καβάλας

5-7
Ιουλίου

2013

«Η πρόκληση της "έξυπνης 

εξειδίκευσης": Ευκαιρία ή απειλή για την 

Ελλάδα της Περιφέρειας της Ευρώπης;»

ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
και  Επιµόρφωσης Μελών 
Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος 

17
Ιουλίου

2013

Συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµ-

βούλιο της Ένωσης Ελλήνων Επιστηµόνων για την 

Προτυποποίηση και την Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ), 

ως εξής:

Πρόεδρος: Άγγελος Ζαχαριάδης

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τσιάφης

Γεν. Γραµµατέας: Αικατερίνη Χριστοδουλοπούλου

Ειδικός Γραµµατέας επί των οικονοµικών:  

Κωνσταντίνος Αθανασιάδης

Σύµβουλος επί των διοργανώσεων:  

Ευάγγελος Χρυσαφίδης

Αναπληρωµατικά µέλη: Ευστράτιος Παντικίδης, 

Ιωάννης Αδάµ, Ελένη ∆ηµοπούλου

 Όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, 

«λόγω των διαδικασιών της Γενικής Συνέλευσης και 

των αρχαιρεσιών κρίθηκε από το νέο ∆Σ αναγκαία 

η παράταση προθεσµίας υποβολής περιλήψεων για 

το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα 

Πρότυπα και την Ποιότητα έως τις 8 Ιουλίου 2013, 

ενώ η απάντηση αποδοχής για την περίληψη θα 

γίνει έως τις 23 Ιουλίου 2013».

ΕΝΕΠΡΟΤ: Νέο ∆.Σ.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την ανεργία 
Μέτρα έκτακτης ανάγκης πρέπει να λάβει η Ελ-

λάδα όπως και άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης λόγω του υψηλού ποσοστού ανερ-

γίας, σύµφωνα µε τον αρµόδιο Επίτροπο για την 

Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την 

Κοινωνική Ένταξη, Λάζλο Άντορ, που πραγ-

µατοποιεί επίσηµη επίσκεψη στη χώρα µας. Ο 

Επίτροπος τόνισε ότι σε πολλά κράτη µέλη, λόγω 

του υψηλού ποσοστού ανεργίας, η κοινωνική 

κατάσταση χρήζει µέτρων έκτακτης ανάγκης 

και ανέφερε τους τρόπους µε τους οποίους η 

Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει στην καταπο-

λέµηση της ανεργίας, υπογραµµίζοντας τη ση-

µασία των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και ειδικότε-

ρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ). 

Ο κ. Άντορ  επεσήµανε ότι στην Ελλάδα, οι πόροι 

του ΕΚΤ έχουν αξιοποιηθεί σηµαντικά και ανέ-

φερε τρεις κύριες δράσεις: τον εξορθολογισµό 

του ΟΑΕ∆, την εκπόνηση ενός εθνικού Σχεδίου 

∆ράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης 

και της Επιχειρηµατικότητας των Νέων και την 

ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονοµίας και της 

Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας. Ειδικά για το 

καυτό θέµα της ανεργίας των νέων, ο  Επίτροπος 

προέτρεψε τις ελληνικές αρχές να υλοποιήσουν 

άµεσα την σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

«εγγύηση για τη νεολαία», που συµφωνήθηκε 

τον Φεβρουάριο 2013 από το Συµβούλιο της 

ΕΕ, και η οποία αποτελεί µια ουσιαστική διαρ-

θρωτική µεταρρύθµιση. Οι αρχές θα πρέπει να 

διασφαλίσουν ότι οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών 

θα λαµβάνουν µια καλής ποιότητας προσφορά 

απασχόλησης, συνεχούς εκπαίδευσης, µαθητεί-

ας ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων µηνών 

από το τέλος της σχολικής τους ζωής ή από τη 

στιγµή που µένουν άνεργοι. Μετά την οµιλία του 

στη Βουλή, ο Επίτροπος Απασχόλησης µίλησε 

και στο πλαίσιο των εργασιών της Ηµερίδας της 

∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, µε θέµα: "Αντι-

µετώπιση της εργασιακής κρίσης στην Ελλάδα: 

ποιες προοπτικές;", που πραγµατοποιήθηκε σε 

κεντρικό ξενοδοχείο. 

Στην οµιλία του, ο Επίτροπος τόνισε τη σηµασία 

του κοινωνικού διαλόγου στην αντιµετώπιση 

της κρίσης στα κράτη µέλη που έχουν υπογρά-

ψει πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής. 

Ειδικότερα στην Ελλάδα, οι ελληνικές αρχές 

πρέπει να εστιάσουν στην ύπαρξη ενός εποι-

κοδοµητικού διαλόγου µε τους κοινωνικούς 

εταίρους, οι οποίοι ήσαν παρόντες και συµµε-

τείχαν στην Ηµερίδα, προκειµένου να διασφα-

λισθεί η κοινωνική ειρήνη και να υλοποιηθεί 

το πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής µε 

επιτυχία. Ο Επίτροπος συναντήθηκε µε τον 

πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά, ενώ στη συ-

νάντηση συµµετείχε και ο υπουργός Εργασίας 

Γ. Βρούτσης. Κατά τη διάρκεια της παραµονής 

του στην Αθήνα, ο Επίτροπος κ. Άντορ  συνα-

ντήθηκε µε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης 

και Υπουργό Εξωτερικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέ-

λο καθώς επίσης και µε τον Πρόεδρο της ∆Η-

ΜΑΡ, κ. Φώτη Κουβέλη.

Μια “χαµένη γενιά” µετρούν οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου
∆ιαπιστώνει έκθεση του ΟΟΣΑ και ότι στην Ελλάδα 20% των νέων δεν εκπαιδεύεται ούτε εργάζεται!

Πάνω από το 20% των νέων ηλικίας µεταξύ 15 και 29 ετών δεν 

εκπαιδεύεται, ούτε εργάζεται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες 

της νότιας Ευρώπης. Αυτό υπογραµµίζεται, µεταξύ άλλων, στην 

ετήσια έκθεση Education at a Glance 2013, η οποία καταρτίστη-

κε από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ) µε τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναλύει 

τα εκπαιδευτικά συστήµατα των 34 κρατών µελών του ΟΟΣΑ, πε-

ριλαµβανοµένων 21 κρατών µελών της ΕΕ. 

Η έκθεση προσδιορίζει διάφορες προκλήσεις για τα ευρωπαϊκά 

εκπαιδευτικά συστήµατα, οι οποίες πρέπει να αντιµετωπιστούν, 

από κοινού, από την ΕΕ και τα κράτη µέλη της, και επιβεβαιώνει 

τη σηµασία των πολιτικών που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό 

των εκπαιδευτικών συστηµάτων και την αύξηση των ευκαιριών 

των νέων να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Αναλυτικά στην έκθεση 

επισηµαίνονται τα εξής: Οι εκπαιδευτικές δαπάνες ανά σπουδα-

στή παρουσιάζουν πτωτική τάση στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, 

αν και εξακολουθούν να είναι ελαφρώς υψηλότερες από τον µέσο 

όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Το 2010 οι δαπάνες ανά σπουδαστή 

σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης στα 21 κράτη µέλη της ΕΕ που 

συµµετέχουν στον ΟΟΣΑ ανήλθαν σε 7.200 ευρώ, έναντι 6.900 

ευρώ στον ΟΟΣΑ, συνολικά. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία. 

Επιπλέον, από τα αριθµητικά στοιχεία της ίδιας της ΕΕ σχετικά µε 

τις δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ, προ-

κύπτει ότι πέντε χώρες της ΕΕ (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλο-

βακία και Ρουµανία) συνδυάζουν, συγχρόνως, χαµηλό επίπεδο 

επενδύσεων σε απόλυτες τιµές και πτωτική τάση στις δαπάνες για 

την παιδεία από το 2008/09. Εξάλλου, κατά µέσο όρο, το 15% των 

νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών ούτε εργάζονταν ούτε παρακολου-

θούσαν µαθήµατα εκπαίδευσης ή κατάρτισης το 2011, ποσοστό 

ελαφρώς καλύτερο από τον συνολικό µέσο όρο του ΟΟΣΑ (16%). 

Ωστόσο, στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία, 

πάνω από το 20% των νέων βρίσκονταν σε αυτή την κατάσταση. Τα 

τελευταία αριθµητικά στοιχεία της ΕΕ δείχνουν ότι η κατάσταση 

επιδεινώθηκε το 2012 για τις τρεις χώρες του ευρωπαϊκού νότου. 

Σηµαντικό ρόλο για την αποτροπή του κινδύνου να υπάρξει µια 

«χαµένη γενιά» θα διαδραµατίσουν, όπως αναφέρει η Επιτροπή, 

ειδικά προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και 

διάφορα υψηλής ποιότητας προγράµµατα µαθητείας ή πρακτικής 

άσκησης, που θα εφαρµοστούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 

της ΕΕ «Εγγύηση για τους νέους». Ακόµη, στην έκθεση τονίζεται 

ότι οι χώρες της ΕΕ έχουν µεγάλο µερίδιο σπουδαστών σε προ-

γράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης του ανώτερου επιπέδου 

της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σηµαντικά υψηλότερο από τον 

µέσο όρο του ΟΟΣΑ. 
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∆ιώρυγα του Παναµά
Το θαύµα της µηχανικής, όπως αποκαλείται, η 99χρονη διώρυγα 

αναβαθµίζεται για να σηκώσει και στο µέλλον µεγάλο µέρος από το 

παγκόσµιο εµπόριο που παρά την κρίση αυξάνεται. Ένα δεύτερο κανάλι, µε 

δεξαµενές πλάτους 180 ποδών, µήκους 1.400 και βάθους 60 και συνολικού 

µήκους 51 µιλίων, προυπολογισµού 5,250 δισ. δολαρίων, άρχισε να 

κατασκευάζεται το 2006 και θα ολοκληρωθεί το 2014. Η νέα σύνδεση µεταξύ 

Ειρηνικού και Ατλαντικού θα αυξήσει την ικανότητα της διώρυγας του 

Παναµά, κυρίως θα επιτρέψει τη διέλευση σε γιγαντιαία πλοία µεταφοράς 

εµπορευµατοκιβωτίων.

Εν τω µεταξύ, νέα σχέδια, για την κατασκευή µιας ακόµη διώρυγας, 

µεγαλύτερων δυνατοτήτων και µε προϋπολογισµό περίπου 40 δισ. δολάρια, 

είναι έτοιµα για να υλοποιηθούν στη Νικαράγουα.

Σήραγγα Μαρµαρά
Είναι µια από τις βαθύτερες (1,4 χιλιόµετρα) και µακρύτερες (76 χιλιόµετρα) 

υποθαλάσσιες σήραγγες του κόσµου, η οποία θα συνδέσει την µοναδική 

πόλη που επεκτείνεται ταχύτατα και ταυτόχρονα σε δυο ηπείρους. Πρόκειται 

για σιδηροδροµική σήραγγα, έργο που ξεκίνησε το 2004 και αναµένεται να 

ολοκληρωθεί εντός του έτους, αλλάζοντας ριζικά τον χάρτη των µεταφορών 

στην Κωνταντινούπολη και γενικότερα στην Τουρκία.

Αεροδρόµιο Πεκίνου
Με οκτώ διαδρόµους προσγείωσης και απογείωσης και δυνατότητα 

εξυπηρέτησης 130 εκατ. επιβατών ετησίως, το νέο αεροδρόµιο του 

Πεκίνου θα είναι µεταξύ των µεγαλύτερων (αν όχι το µεγαλύτερο) και πιο 

πολυσύχναστο του κόσµου το 2017, χρονιά κατά την οποία αναµένεται να 

έχει ολοκληρωθεί. Οι αεροπορικές µεταφορές στην Κίνα γνωρίζουν µια 

πρωτοφανή αύξηση και είναι χαρακτηριστικό ότι το 2011 η κυβέρνηση 

ανακοίνωσε ένα πρόγραµµα νέων αεροδροµίων, µε σκοπό να αυξηθεί 

ο συνολικός αριθµός τους στη χώρα από 175 σε 230 ως το 2015. Ειδικά 

το Πεκίνο θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες για 450-500 εκατοµµύρια 

επιβατών ετησίως, µε συνέπεια και τα υφιστάµενα αεροδρόµια της πόλης 

(ακόµη κι αυτό που κατασκευάστηκε για τους Ολυµπιακούς Αγώνες) να 

χρειάζονται µεγάλες επεκτάσεις και αναβαθµίσεις για να ανταπεξέλθουν. 

Το νέο αεροδρόµιο, στην περιοχή Daxing της πόλης, θα αρχίσει να 

κατασκευάζεται το 2014.

Etihad Rail Network
Ο τίτλος Etihad παραπέµπει στην ταχύτατα αναπτυσσόµενη διεθνή 

αεροπορική εταιρεία, ωστόσο, µε τον ίδιο θα λειτουργεί σύντοµα 

ένα σύγχρονο σιδηροδροµικό δίκτυο µήκους 1.200 χιλιοµέτρων, 

προϋπολογισµού 11 δισ. δολαρίων, το οποίο θα συνδέει το Ντουµπαϊ, µε το 

Άµπου Ντάµπι και τα βόρεια µικρότερα Εµιράτα, φυσικά και την εδνοχώρα 

τους, αλλά φιλοδοξεί να επεκταθεί στο µέλλον, ώστε να καλύψει και το 

Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Οµάν και το Κατάρ, τόσο στις 

επιβατικές, όσο και τις εµπορευµατικές µεταφορές.

Η λιτότητα και οι απαιτήσεις δηµοσιονοµικής πειθαρχίας που έχουν επιβληθεί σε πάρα πολλές χώρες, δεν έχουν αφήσει περιθώρια 
για µεγάλα έργα υποδοµής, όπως αυτά που γίνονταν τα προηγούµενα χρόνια. Παρόλα αυτά, µεγάλα έργα και ειδικότερα στον τοµέα 
των µεταφορών, κατασκευάζονται, ακόµη και στις αναπτυγµένες χώρες, καθώς είναι κι αυτός, σε πολλές περιπτώσεις, ένας τρόπος 
να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση. Μερικά από τα σηµαντικότερα έργα που βρίσκονται στη φάση της υλοποίησης 
παγκοσµίως, είναι κι αυτά που παρουσιάζουµε σήµερα και αύριο. 

ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Etihad Rail Network

Αεροδρόµιο Πεκίνου

Σήραγγα Μαρµαρά

∆ιώρυγα  
του Παναµά
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Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση των 

αυτοκινητοδρόµων για την οποία η Ελλάδα ανα-

µένει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προκειµένου στην συνέχεια να δώσει την έγκρι-

ση της και η ελληνική Βουλή τόνισε ο Κωστής 

Χατζηδάκης παραδίδοντας στον νέο υπουργό 

Μιχάλη Χρυσοχοϊδη τον κλάδο των Υποδοµών 

Μεταφορών και ∆ικτύων που αποσχίσθηκε από 

το υπερυπουργείο Ανάπτυξης. Ο κ. Χατζηδάκης 

τόνισε ότι η επιτυχία στην υπόθεση των αυτο-

κινητοδρόµων δεν ήταν δεδοµένη ενώ ο ίδιος 

εξέφρασε προσωπική ικανοποίηση για την εξέ-

λιξη αυτή.Ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε επίσης 

ειδική αναφορά και στην υπόθεση αποκρατικο-

ποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την οποία είπε ότι 

υπήρχαν µεγάλες νοµικές δυσκολίες ωστόσο, 

σηµείωσε, αίρονται πλέον όλα τα εµπόδια και 

µέσα στο επόµενο 15νθήµερο θα ξεκινήσει η 

διαδικασία αποκρατικοποίησης της εταιρείας 

καθώς και της Rosco, της εταιρείας συντήρησης 

τροχαίου υλικού. Ο κ. Χατζηδάκης υποσχέθηκε 

συνεργασία µε τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη ενώ απο-

τιµώντας τις σηµαντικές δράσεις του υπουργείου 

Υποδοµών, στάθηκε ιδιαίτερα στις θεσµικές πα-

ρεµβάσεις που έγιναν για τον κατασκευαστικό 

κλάδο και αφορούν στην διαιτησία αλλά και τις 

διευκολύνσεις µε το θέµα των εγγυητικών επι-

στολών. Επίσης αναφέρθηκε στα 60 έργα ύψους 

2,5 δισ. ευρώ που δηµοπρατήθηκαν τον τελευ-

ταίο χρόνο, αλλά και στην σύνδεση του σιδηρο-

δροµικού δικτύου µε το λιµάνι του Πειραιά. Ο 

υπουργός Ανάπτυξης µίλησε επίσης για την συ-

νέχιση των έργων των έργων του µετρό σε Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη, παρά τις µεγάλες δυσκολίες 

ειδικά στην δεύτερη περίπτωση, αναφέρθηκε 

στα σιδηροδροµικά έργα που προχωρούν, στην 

επίλυση ζητηµάτων που αφορούσαν στα αερο-

δρόµια και την ΥΠΑ και είχαν ως αποτέλεσµα 

την προσέλκυση σηµαντικού ενδιαφέροντος από 

αξιόπιστους οµίλους στο πλαίσιο της διαδικασίας 

αποκρατικοποίησης, ενώ αναφορά έκανε και στα 

έργα rural broadband και FTTH για τα οποία θα 

υπάρξουν εξελίξεις άµεσα.

Στην τελική ευθεία οι αποφάσεις για τους αυτοκινητόδροµους

Μιλώντας στην τελετή παράδοσης του 

υπουργείου ο υπουργός Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ο νέος 

υπουργός Γιάννης Μανιάτης έθεσε ως βα-

σικό στόχο της πολιτικής που θα εφαρµο-

στεί, την αντιµετώπιση της ανεργίας µέσω 

της ανάπτυξης που θα είναι στηριγµένη 

στην αειφορία και τα συγκριτικά πλεονε-

κτήµατα της χώρας. Επίσης, τη στήριξη της 

κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάµωση 

των δηµοκρατικών θεσµών. Ο κ. Μανιά-

της τόνισε επίσης ότι ο ευρωπαϊκός νότος 

οφείλει να συµβάλει και στην επίλυση του 

επισιτιστικού προβλήµατος που έρχεται, 

όπως είπε, οσονούπω στην ΕΕ και δήλωσε 

αισιόδοξος για την πορεία της χώρας. Ο 

απερχόµενος υπουργός Ευ. Λιβιεράτος κα-

λωσόρισε "στο σπίτι του", όπως είπε, τον 

κ. Μανιάτη και στάθηκε ιδιαίτερα στη συµ-

βολή του, ως υφυπουργού κατά την περί-

οδο 2009-2012 στην ανάδειξη του θέµατος 

των ερευνών για υδρογονάνθρακες. Ευ-

χαρίστησε επίσης τον πρωθυπουργό Αντ. 

Σαµαρά για την εµπιστοσύνη του αλλά και 

τη στήριξη σε δύσκολα σηµεία κατά τον 

χρόνο που πέρασε. Στη στενή και άψογη 

συνεργασία µε τον απερχόµενο υπουργό 

«στάθηκαν» ο αναπληρωτής υπουργός Σ. 

Καλαφάτης και ο υφυπουργός Ασ. Παπα-

γεωργίου.

ÁíÜðôõîç  

ìå áåéïöïñßá 

Η απόφαση για το κλείσιµο της ΕΡΤ και οποιοσδήποτε έωλος κυβερνητικός σχεδιασµός για τη 

συνέχεια, δηµιουργεί αυτήν τη στιγµή στα κρατικά ταµεία ένα επιπλέον χρέος που ξεπερνά µε 

µέτριους υπολογισµούς τα 300 εκατ. ευρώ και ίσως πλησιάσει και το µισό δισ. ευρώ» τόνισαν 

οι δηµοσιογράφοι της ΕΡΤ, σε συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε χθες στο Ραδιοµέγα-

ρο της Αγίας Παρασκευής. «Οι αποζηµιώσεις των 2.650 εργαζοµένων, οι ρήτρες συµβολαίων, 

η ακύρωση συµφωνιών παραγωγών προγράµµατος, τεράστιο κόστος για αποζηµιώσεις πάσης 

φύσεως, µε την “ΚΥΑ Κεδίκογλου” µεταφέρονται όλες στο δηµόσιο λογιστικό και στον ελλειµ-

µατικό προϋπολογισµό» συµπλήρωσαν, υποστηρίζοντας ότι τα λάθη της αιφνιδιαστικής επιχεί-

ρησης κλεισίµατος της ΕΡΤ δεν πρόκειται να διορθωθούν. Είπαν, επίσης, πως θα συνεχίσουν σε 

καθηµερινή, 24ωρη, βάση να προσφέρουν την εργασία τους, παραµένοντας στο Ραδιοµέγαρο 

και περιφρουρώντας τη δηµόσια περιουσία. Αντέκρουσαν τον χαρακτηρισµό της «κατάληψης», 

σηµειώνοντας πως η ΕΡΤ είναι ανοιχτή και βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της συνεχώς καλε-

σµένοι, επισκέπτες, πολίτες, µαθητές και πολιτικά στελέχη από σχεδόν όλα τα κόµµατα.

“ÌåãÜëç æçìßá áðü ôï ëïõêÝôï ôçò ÅÑÔ”

Συνάντηση µε τον πρωθυπουργό 

Αντώνη Σαµαρά αλλά και µε στελέ-

χη της κυβέρνησης, αναµένεται να 

έχει σήµερα στην Αθήνα ο ισχυρός 

άνδρας της Cosco group, captain 

Wei Jiafu, ο οποίος στις 6 το από-

γευµα αναµένεται στο Νέο Ικόνιο 

για τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων 

της προβλήτας ΙΙΙ. Σηµειώνεται, ότι στις 17 Μαϊου εγκαταστάθηκαν στο συγκεκριµένο χώρο 

πέντε σύγχρονες γερανογέφυρες, τύπου super post panamaχ, ενώ αναµένονται άλλες δύο, 

προκειµένου η θυγατρική της Cosco, ΣΕΠ ΑΕ, να θέσει σε πλήρη λειτουργία τον προβλήτα ΙΙΙ 

από την 1η Ιουλίου 2013, ταχύτερα από ό,τι προβλέπεται στις συµβατικές της υποχρεώσεις 

µε το ελληνικό δηµόσιο, δηλαδή το 2016. Οι νέες γερανογέφυρες έχουν ανυψωτική ικανότη-

τα 65-85 τόνους, µπορούν εξυπηρετούν πλοία έως και 360 µέτρα και να αδειάζουν περίπου 

4.000 κοντέινερ µέσα σε 24 ώρες.

Åãêáßíéá óôï ÍÝï Éêüíéï
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Α. Σαµαράς: Συνέχεια µεταρρυθµίσεων- 

Ε. Βενιζέλος: Σχέδιο ανασυγκρότησης- ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ 
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ- Βασική προτεραιότητα 

κυβερνητικό έργο πρέπει να εστιάσει στην πραγµατική οικονοµία- 

ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Προθέσεις 

ουσιαστικής συνεργασίας από τους φορείς προς όφελος της 

 ΞΑΝΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 550 ΕΚΑΤ. Η 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σήµα Αντ. Σαµαρά για τοµές σε ∆ηµόσιο και Υγεία- 

ΜΑΧΗ ΣΕ ∆ΥΟ ΜΕΤΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 8,1 ∆ΙΣ. 
υποβολή 12 συγκεντρωτικών καταστάσεων ετησίως- «ΡΑΝΤΕΒΟΥ» 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ! 
πάνω από 1,4 δισ.- ΣΤΟ 19% ΕΦΘΑΣΕ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ι∆ΙΩΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
πρωθυπουργό- ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ TAP Ή NABUCCO.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Χωρίς κανένα χρονικό περιθώριο ανοχής έπιασε 

δουλειά η νέα κυβέρνηση- ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΥΣΚΟΛΑ- Μπαράζ 

ΜΕ ΚΟΙΝΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ VODAFONE ΚΑΙ WIND
ενισχύει τη γραφειοκρατία άνευ λόγου- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΘΕ… 
ΜΗΝΑ!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΣΕ 457 ΠΕΡΙΟΧΕΣ
του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας- Από 7,16 έως 3.040 ευρώ ανά 

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ TAP «ΒΛΕΠΟΥΝ» ΞΕΝΑ ΜΕΣΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ Η Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΠΑΠ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟ 
ΠΑΚΕΤΟ ΤΟΥ ΟΛΠ ΘΕΛΕΙ Η COSCO.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΟΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΜΑΡΑ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- Για 

πολιτική σταθερότητα- Η επόµενη µέρα του ανασχηµατισµού σε Ν∆ 

 ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ ΑΜΕΣΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ- Αίτηµα για 

ΣΧΕ∆ΙΑ ΦΘΗΝΟΥ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ- Σε επιχειρήσεις του 

 ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΗΝ «ΚΑΤΣΕΛΗΣ»- Στις 18 Σεπτεµβρίου θα 

ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ TAP- Σήµερα 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΨΟΥΣ 59 ∆ΙΣ. 

ΤΑ ΝΕΑ: Πανελλαδικές Εξετάσεις: ΚΑΤΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ, ΠΑΝΤΟΥ! 
κυβέρνηση: ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΜΙΚΑΖΙ  Η 
∆ΑΦΝΗ ΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΚΑΛΗ «ΤΖΑΚ ΠΟΤ» ΤΗΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ 1,4 ∆ΙΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΤΡΙΓΜΟΙ 
εφορία- ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ 
ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. 

ΕΘΝΟΣ: «Κούρεψαν» τις βαθµολογίες Μαθηµατικά, Αρχαία και 

Φυσική- ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ-Λιγότεροι 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΕ 457 ∆ΗΜΟΥΣ  ΚΟΝΤΑ ΣΕ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΖΕΡΟΥΣ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ- Από εκπαιδευτικούς και δήµους 

οι 12.500 µετακινήσεις.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ο Σαµαράς ζήτησε προτάσεις που να ικανοποιούν 

την τρόικα- ΟΙ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ» ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ 
του βίου της κυβέρνησης- 4ΕΤΙΑ=11 ΜΗΝΕΣ- Απώτατο όριο ο Μάιος 

ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ 300 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ  ΒΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 
ΒΑΣΕΩΝ- ΡΕΚΟΡ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πού διαµορφώνεται ο πήχυς εισαγωγής σε 

ΑΕΙ-ΤΕΙ- ΠΤΩΣΗ-ΡΕΚΟΡ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΗ- Κριτήρια και προϋποθέσεις για ένταξη στο 

«∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ, ΤΡΕΞΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»- 

ΟΙ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ 457 ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: 

τον Αντιπρόεδρο- ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: ΘΑ ΣΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΩ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΡΕΚΟΡ 
ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ- ∆ΕΗ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ 7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Φόρος Ακίνητης Περιουσίας: ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 
457 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΡΕΣΙΤΑΛ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟ- Αµήχανοι οι βουλευτές της Ν∆!.

ΕΣΤΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ- Η κυβερνητική 

σύµπραξις Ν∆ και ΠΑΣΟΚ.

Η ΑΥΓΗ: ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΤΗ ΒΑΣΗ ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ Ο∆ΗΓΟΥΝΤΑΙ 540 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΤΣΕΛΗ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Ο Πρωθυπουργός προσδιόρισε τον κοινό τόπο της 

δικοµµατικής διακυβέρνησης- Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ 
αντικειµενικού συστήµατος ακίνητα- ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΕ 457 ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: «Παγκόσµια Κυβέρνηση εδώ και τώρα!!!» θέλουν οι 

Εβραιοσιωνιστές και ζητάνε µέχρι και το DNA µας…- ΤΟ «ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ» 
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
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ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ 
ΑΤΖΕΝΤΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 26/06/2013

Η µείωση του δηµόσιου τοµέα µέσω απολύσεων 

και κινητικότητας υπαλλήλων, η επεξεργασία για 

νέα µέτρα που θα καλύψουν το δηµοσιονοµικό κενό 

για την περίοδο 2013-2014 και η προώθηση των 

αποκρατικοποιήσεων, προκειµένου να επιτευχθούν 

οι στόχοι εσόδων, είναι τα θέµατα αιχµής στα οποία 

θα δώσει το βάρος η νέα κυβέρνηση, όπως προέκυψε 

από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, αλλά και των 

υπουργών κατά τις τελετές παράδοσης και παραλαβής 

των υπουργείων.

Στόχος όλων των ενεργειών είναι η πιστή υλοποίηση του 

δηµοσιονοµικού προγράµµατος. Ως κυβέρνηση πολιτικής 

σταθερότητας και προώθησης των µεταρρυθµίσεων 

περιέγραψε την κυβέρνηση συνεργασίας της Ν∆ µε το 

ΠΑΣΟΚ ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, µιλώντας 

στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου, µε 

τη νέα σύνθεσή του. Ο κ. Βενιζέλος προανήγγειλε την 

εφαρµογή ενός «Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης».

Ποιοί είναι οι άµεσοι στόχοι: 

Η ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα 

για την εκταµίευση της δόσης των 8,1 δισ. ευρώ, η 

προετοιµασία για την ελληνική προεδρία στην E.E. το 

α' εξάµηνο του 2014, καθώς και η επίτευξη του στόχου 

για πρωτογενές πλεόνασµα, είναι οι άµεσοι στόχοι της 

κυβέρνησης, όπως τους περιέγραψε ο πρωθυπουργός. 

Παράλληλα περιγράφοντας τις προτεραιότητες της 

νέας κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη 

µείωση της ανεργίας, στην προσέλκυση επενδύσεων, 

στην αποφυγή νέων µέτρων, στη δηµιουργία θέσεων 

εργασίας για νέους και στην αναβάθµιση της χώρας 

γεωπολιτικά. Ήδη σήµερα θα µεταβούν στο Μέγαρο 

Μαξίµου αντιπρόσωποι της κοινοπραξίας, προκειµένου 

να ενηµερώσουν για τα αποτελέσµατα της επιλογής 

µεταξύ του ∆ιαδριατικού Αγωγού και του Nabucco West. 

Τόνισε, επίσης, ότι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης 

είναι να διορθωθούν οι αδικίες των τελευταίων ετών, µε 

στήριξη των ασθενέστερων στρωµάτων του πληθυσµού.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός 

Εξωτερικών τόνισε πως οι θεµελιώδεις-εθνικοί στόχοι 

είναι:

η στήριξη των επιχειρήσεων και των επενδύσεων, τα 

προγράµµατα ανάσχεσης και µείωσης της ανεργίας, η 

προστασία όλων των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, η 

σταδιακή αποκατάσταση των αδικιών.

µε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση.

διοίκηση και ευρύτερα στο κράτος. Η ολοκληρωµένη 

φορολογική µεταρρύθµιση µέσα σ' ένα Εθνικό 

Φορολογικό Σύστηµα.

πολιτικού συστήµατος, µέσα από την αναθεώρηση του 

Συντάγµατος.

ΦΑΠ ΜΕ Α∆ΙΚΙΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 31-33 | 26/06/2013

αποστολή των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων του Φόρου 

Ακίνητης Περιουσίας 2011 και 2012. Το υπουργείο 

Οικονοµικών έδωσε χθες στη δηµοσιότητα τις τιµές 

οικοπέδων µε βάση τις οποίες θα υπολογισθεί ο φόρος 

σε 457 περιοχές όπου δεν ισχύει το αντικειµενικό 

σύστηµα προσδιορισµού αξίας των ακινήτων. Πρόκειται 

για τιµές που προσδιορίστηκαν από τις κατά τόπους 

Εφορίες, οι οποίες ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις 

είναι άδικες και «ατεκµηρίωτες», µε αποτέλεσµα να 

παρατηρούνται µεγάλες αντιφάσεις µε υψηλές τιµές σε 

φτηνές περιοχές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις τιµές 

σε περιοχές που είναι πολύ ακριβότερες.

Αν και - σύµφωνα µε τον νόµο - για τον υπολογισµό 

της φορολογητέας αξίας σε ακίνητα που βρίσκονται 

σε περιοχές όπου δεν εφαρµόζεται το σύστηµα 

αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτου ως τιµή 

ανά τετραγωνικό µέτρο λαµβάνεται η τιµή οικοπέδου 

που προκύπτει από τη χαµηλότερη τιµή ζώνης και τον 

µικρότερο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου και 

συντελεστή οικοπέδου και ζώνης του οικείου δήµου 

ή κοινότητας, ωστόσο στα στοιχεία που απέστειλαν 

οι εφορίες στο υπουργείο Οικονοµικών προέκυψαν 

αποκλίσεις από αυτές τις τιµές.

Οι εφορίες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

χρησιµοποίησαν τις κατώτατες αντικειµενικές αξίες αλλά 

τρέχουσες εµπορικές αξίες. Στελέχη του υπουργείου 

Οικονοµικών ανέφεραν πως οι περισσότερες ∆ΟΥ 

χρησιµοποίησαν συγκριτικά στοιχεία βάσει τιµών 

συµβολαίων και έτσι προέκυψαν πολύ χαµηλότερες 

τιµές (στις περισσότερες περιπτώσεις) από τις κατώτατες 

αντικειµενικές αξίες. Όπως τόνιζαν, οι σηµερινές 

κατώτατες ισχύουσες αντικειµενικές αξίες είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις παρωχηµένες καθώς 

κινούνται 30% και 40% χαµηλότερα από αυτές του 2007 

λόγω των επιπτώσεων της κρίσης στις εµπορικές τιµές 

των ακινήτων.

Χαρακτηριστική των αντιφάσεων που υπάρχουν είναι 

η υπόθεση των εκτός αντικειµενικού προσδιορισµού 

οικοπέδων του ∆ήµου ∆άφνης, όπου ο ΦΑΠ θα 

υπολογισθεί µε τιµή 1.600 ευρώ ανά τετραγωνικό 

µέτρο, όταν η ανώτερη αντικειµενική τιµή στην περιοχή 

δεν ξεπερνά τα 1.300 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο. 

Ενδεικτικό είναι ότι αντίστοιχες τιµές για τον υπολογισµό 

του ΦΑΠ σε εκτός σχεδίου περιοχές στην Εκάλη και 

την Κηφισιά είναι 1.320 ευρώ το τ. µ. αντίστοιχα. Την 

ίδια στιγµή η τιµή στην Αγία Παρασκευή είναι 960 ευρώ 

το τ.µ. όταν στην Πεντέλη, που είναι κατεξοχήν ακριβή 
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περιοχή, ο ΦΑΠ θα υπολογισθεί µε 395 ευρώ το τ.µ.

Σύµφωνα µε πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», η αποστολή 

των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων του Φόρου Ακίνητης 

Περιουσίας 2011 και 2012 σε 500.000 ιδιοκτήτες 

ακινήτων θα ξεκινήσει την πρώτη εβδοµάδα του 

το αργότερο µέχρι τα τέλη Αυγούστου. Οι δύο φόροι θα 

καταβληθούν σε έξι µηνιαίες δόσεις και το υπουργείο 

Οικονοµικών επιδιώκει να έχουν αποπληρωθεί έως τα 

τέλη Φεβρουαρίου του 2014, ώστε τα εκτιµώµενα έσοδα 

ύψους 1,2 δισ. ευρώ να εγγραφούν στον προϋπολογισµό 

2013. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων 

µε ατοµική ακίνητη περιουσία αντικειµενικής αξίας 

µεγαλύτερης των 200.000 ευρώ δεν έχουν τελειωµό, 

καθώς το φθινόπωρο θα λάβουν και το σηµείωµα για την 

πληρωµή του ΦΑΠ 2013.

Η καθυστέρηση στην αποστολή των σηµειωµάτων 

του ΦΑΠ για την τριετία 2011-2013 σχετίζεται µε την 

αδυναµία των αρµόδιων διευθύνσεων του υπουργείου 

Οικονοµικών να ενηµερώσουν εγκαίρως τη σχετική 

εφαρµογή υπολογισµού του φόρου µε τις τιµές ακινήτων 

σε περιοχές όπου δεν εφαρµόζεται το αντικειµενικό 

σύστηµα προσδιορισµού των αξιών. Οι τιµές αυτές 

περιλαµβάνονται πλέον στη χθεσινή απόφαση του 

υφυπουργού Οικονοµικών Γιώργου Μαυραγάνη.

ΣΤΑ 3,05 ∆ΙΣ. ΤΑ ΝΕΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδες 1-4 | 26/06/2013

Στα 59,16 δισ. ευρώ «εκτοξεύτηκαν» στο τέλος Μαΐου 

τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ∆ηµόσιο από τα 

οποία 3,05 δισ. ευρώ είναι «φρέσκα» χρέη δηλαδή 

δηµιουργήθηκαν από την αρχή του έτους. Μόνο τον Μάιο 

οι φορολογούµενοι άφησαν απλήρωτους φόρους ύψους 

874 εκατ. ευρώ. Το 44,5% των ληξιπρόθεσµων οφειλών 

προς το ∆ηµόσιο ή 26,3 δισ. ευρώ είναι οφειλές που 

προέρχονται από πρόστιµα που έχουν επιβληθεί για 

φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών 

από τα 59,16 δισ. ευρώ: 

- Τα 21,379 δισ. ευρώ είναι χρέη που οφείλουν 2.017.987 

φυσικά πρόσωπα.

-Τα υπόλοιπα 37,78 δισ. ευρώ τα χρωστούν 150.121 

εταιρείες και λοιπά νοµικά πρόσωπα.

- Κατά µέσο όρο, κάθε οφειλέτης του ∆ηµοσίου που 

είναι φυσικό πρόσωπο χρωστά 10.594 ευρώ, ενώ κάθε 

νοµικό πρόσωπο που χρωστά στο ∆ηµόσιο οφείλει 

251.668 ευρώ.

- Τα 26,3 δισ. ευρώ είναι οφειλές από πρόστιµα τα 

οποία έχουν καταλογιστεί για παραβάσεις του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων, για αποφυγή καταβολής 

φόρων εισοδήµατος, ΦΠΑ και λοιπών άµεσων και 

έµµεσων φόρων. Τα περισσότερα από τα πρόστιµα 

αυτά δεν πρόκειται να εξοφληθούν ποτέ από τους 

φορολογούµενους, καθώς είναι υπέρογκα.

- Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές ΦΠΑ ανέρχονται σε 13,134 

δισ. ευρώ και καλύπτουν το 22,2% των συνόλου των 

χρεών προς το ∆ηµόσιο.

-  Οι οφειλές από φόρους εισοδήµατος φθάνουν 

τα 10,612 δισ. ευρώ, δηλαδή το 18% των συνολικών 

ληξιπρόθεσµων χρεών.

- Σε σύγκριση µε το τέλος ∆εκεµβρίου του 2012, ο 

αριθµός των φυσικών προσώπων που ήταν οφειλέτες του 

∆ηµοσίου µειώθηκε κατά 20,8% ή κατά 530.084 άτοµα 

στο τέλος Μαίου 2013. Παρ' όλα αυτά τα συνολικά χρέη 

των φυσικών προσώπων αυξήθηκαν.

Συγκεκριµένα, ενώ στο τέλος του περασµένου 

∆εκεµβρίου2.548.071 άτοµα χρωστούσαν στο ∆ηµόσιο 

ληξιπρόθεσµες οφειλές 20,72 δισ. ευρώ, στο τέλος 

Μαΐου του τρέχοντος έτους 2.017.987 φυσικά πρόσωπα 

χρωστούσαν 21,379 δισ. ευρώ.

Το οικονοµικό επιτελείο ευελπιστεί ότι µε τη νέα 

ρύθµιση εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών 

προς το ∆ηµόσιο δεν θα δηµιουργηθούν νέα χρέη. Και 

αυτό γιατί όσοι υπαχθούν στη ρύθµιση της τελευταίας 

ευκαιρίες θα πρέπει να εξοφλούν κανονικά τις µηνιαίες 

δόσεις και να είναι φορολογικά ενήµερα από την αρχή 

του έτους. Οι φορολογούµενοι έχουν την δυνατότητα 

µέχρι και την Παρασκευή να επιλέξουν ανάµεσα σε 

δύο ρυθµίσεις τµηµατικής εξόφλησης των χρεών τους. 

Η πρώτη είναι η ρύθµιση που ισχύει από το 2010 και 

επιτρέπει στους φορολογούµενους έκπτωση έως και 

40% στις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής για την 

εφάπαξ εξόφληση και η δεύτερη είναι η νέα ρύθµιση 

«τελευταίας ευκαιρίας» που προσφέρει 50% έκπτωση.

«τελευταίας ευκαιρίας» για την εφάπαξ εξόφληση των 

χρεών µέχρι χθες είχαν υποβληθεί αιτήσεις για χρέη 

ύψους 11 εκατ. ευρώ και έχουν εισπραχθεί 2,5 εκατ. 

ευρώ. Την ίδια ώρα, εννιά στις δέκα εφορίες κινούνται 

κάτω από τους στόχους που τους έχουν τεθεί για την 

αύξηση των φορολογικών εσόδων. Τα στοιχεία του 

υπουργείου Οικονοµικών για τις επιδόσεις των ∆ΟΥ 

για το πρώτο τετράµηνο του έτους αποκαλύπτουν ότι οι 

123 από τις 140 εφορίες της χώρας, δηλαδή το 88% δεν 

έπιασαν το στόχο που τους είχε τεθεί.

Στο πρώτο πεντάµηνο τα φορολογικά έσοδα των ∆ΟΥ 

ανήλθαν σε 10,18 δισ. ευρώ έναντι στόχου 10,54 δισ. 

ευρώ δηλαδή κατέγραψαν απόκλιση 3,5% έναντι του 

στόχου. Στο «µέτωπο» των εισπράξεων του ΦΠΑ η 

εικόνα παραµένει προβληµατική καθώς εισπράχθηκαν 

3,82 δισ. ευρώ ενώ µε βάση το στόχο θα έπρεπε να 

είχαν εισπραχθεί 3,935 δισ. ευρώ. Τον Μάιο οι εφορίες 

εισέπραξαν 2,04 δισ. ευρώ, ενώ θα έπρεπε να είχαν 

εισπράξει 2,37 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας απόκλιση 

14% έναντι του στόχου. Τον περασµένο µήνα από τις 140 

εφορίες µόνο 8 ∆ΟΥ έπιασαν το στόχο που είχε τεθεί.


