
Σε ρεπορτάζ των Financial Times αναφέρεται ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να δει και 

δεύτερη µεγάλη αποκρατικοποίηση, αυτή του ΟΠΑΠ, να καταρρέει. Οι FT αναφέ-

ρουν ακόµη  ότι εάν η αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ αποτύχει, η τρόικα ενδέχε-

ται να διορίσει ξένους µάνατζερ για να αντικαταστήσουν τα στελέχη του ΤΑΙΠΕ∆.

1

28|06|2013ÔÅÕ×ÏÓ 443

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Εργασία 6 ημερών την εβδομάδα (αντί 

του 5νθήμερου), μικρότερης διάρκειας 

άδειες και περιορισμένες παροχές, στα 

επίπεδα της ΕΓΣΣΕ, θα ισχύουν για τους 

νεοπροσλαμβανόμενους σε κλάδους 

στους οποίους έχει λήξει και δεν ισχύει 

η κλαδική σύμβαση εργασίας, εφόσον 

υπογράψουν ατομικές συμβάσεις. Τη 

δυνατότητα διαπραγμάτευσης με τους 

νεοπροσλαμβανόμενους από ...μηδενι-

κή βάση συγκριτικά  με τα ισχύοντα σε 

κάθε κλάδο. Προβλέπεται  κατοχύρω-

ση μόνο του “κλειδωμένου” βασικού 

μισθού και των 4 επιδομάτων γενικής 

ισχύος (επιδόματα πολυετίας, σπουδών, 

επικίνδυνης εργασίας και τέκνων), προ-

βλέπει ερμηνευτική εγκύκλιος που εξέ-

δωσε η διεύθυνση αμοιβής εργασίας 

του υπουργείου Εργασίας. Αντίστοιχες 

αλλαγές μπορούν να γίνονται, ωστόσο, 

και για τους ήδη απασχολούμενους 

εφόσον και αυτοί υπογράψουν νέα ατο-

μική σύμβαση εργασίας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε εφαρμο-

γή της Π.Υ.Σ. 6/2012 (ΦΕΚ 38/Α/28-

2-2012) και του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 

28/Α/14.2.2012):

-Μετά την πάροδο του τριμήνου, η αμοι-

βή των εργαζομένων μπορεί να προ-

σαρμόζεται στο χαμηλότερο επίπεδο 

(βασικός μισθός και τέσσερα επιδόματα) 

μονομερώς, με απόφαση του εργοδότη 

ενώ δε θίγονται λοιποί κανονιστικοί όροι 

της ΣΣΕ. Οι μη μισθολογικοί όροι των 

ΣΣΕ που έχουν λήξει και έχει παρέλθει 

και η παράταση ισχύος τους, μπορούν 

να μεταβληθούν με νέα ΣΣΕ καθώς 

και με ατομική σύμβαση εργασίας με τη 

σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου.

-Για τους νεοπροσλαμβανόμενους στην 

ατομική σύμβαση μπορεί να συμφωνη-

θεί η εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία. 

Νομικοί κύκλοι ανέφεραν προς τον 

Τύπο, ότι, με το νέο καθεστώς, ο εργο-

δότης ως “διαπραγματευτικά ισχυρό-

τερο μέρος” μπορεί με τη σύναψη ατο-

μικών συμβάσεων να καθορίζει νέους 

όρους εργασίας.

Οι νέοι όροι εργα-

σίας από µηδενική 

βάση θα ισχύουν 

για νεοπροσλαµβα-

νόµενους αλλά και 

παλαιούς εργα-

ζόµενους εφόσον 

υπογράψουν ατοµι-

κή σύµβαση. 

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Προς πλήρη ισοπέδωση  
των όρων εργασίας 

ÕðïìïíÞ ùò ôï 2017 óõíéóôÜ, åììÝóùò, 

ðëçí, üìùò, óáöþò, ç Ýêèåóç ôçò Ernst & 

Young (Eurozone Forecast - Summer 2013), 

ðñïâëÝðïíôáò, ìÜëéóôá, åðéäåßíùóç ôùí 

ïéêïíïìéêþí óõíèçêþí óôçí Åõñùæþíç 

êáé ôçí áíåñãßá íá êïñõöþíåôáé ôï ðñþôï 

ôñßìçíï ôïõ 2014, öèÜíïíôáò ôï 12,7%. ÊáôÜ 

ôï ôñÝ÷ïí Ýôïò, õðïóôçñßæåé, èá êáôáãñáöåß 

ýöåóç, åíþ ç áíÜêáìøç - óå åõñùðáúêü 

åðßðåäï - èá åìöáíéóôåß áðü ôï 2014, ìå 0,9% 

êáé èá ðáñáìåßíåé áíáéìéêÞ Ýùò êáé ôï 2017 

ìå 1,5%.

Åäéêüôåñá ãéá ôçí ÅëëÜäá, ãéá ôçí ïðïßá 

åðéóçìáßíåé üôé ôçí ðñïçãïýìåíç ðåíôáåôßá 

Ý÷åé ÷Üóåé ôï 20% ôïõ ÁÅÐ, ðñïâëÝðåé áêüìç 

ìéá ÷ñïíéÜ Ýíôïíçò óõññßêíùóçò. Ç óõíÝ÷éóç 

ôçò ëéôüôçôáò, óå óõíäõáóìü ìå ôçí áýîçóç 

ôçò áíåñãßáò êáé ôéò óõíå÷éæüìåíåò äõóêïëßåò 

óôïí ôñáðåæéêü ôïìÝá, õðïãñáììßæåé, èá 

Ý÷ïõí ùò áðïôÝëåóìá ôç ìåßùóç ôïõ ÁÅÐ 

êáôÜ 5,5% ôï 2013 êáé ðåñáéôÝñù êáôÜ 

0,3% ôï 2014. Ç äçìïóéïíïìéêÞ ëéôüôçôá èá 

ðáñáìåßíåé ôñï÷ïðÝäç ãéá ôçí áíÜðôõîç óå 

âñá÷õðñüèåóìï êáé ìåóïðñüèåóìï ïñßæïíôá. 

ÐáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ïé ìåóïðñüèåóìïé 

äçìïóéïíïìéêïß óôü÷ïé Ý÷ïõí ìåéùèåß êáé 

ï ÷ñüíïò ðñïóáñìïãÞò Ý÷åé ðáñáôáèåß, ç 

äçìïóéïíïìéêÞ óõññßêíùóç åîáêïëïõèåß 

íá åêôéìÜôáé óå ðåñßðïõ 6% ôïõ ÁÅÐ ãéá ôï 

2013-17.

Áí êáé ç ñçôïñéêÞ áðü ôïõò äéáìïñöùôÝò 

ðïëéôéêÞò áëëÜæåé, áð’ ôç äçìïóéïíïìéêÞ 

ëéôüôçôá ðåñíïýí óôç äçìïóéïíïìéêÞ 

áîéïðéóôßá, êÜôé ðïõ óõíåðÜãåôáé ìåßùóç 

êáôÜ ôï Þìéóõ ôùí ìÝôñùí ëéôüôçôáò ðïõ 

åöáñìüæïíôáé êáé Üñá áýîçóç ôïõ ÁÅÐ 

ôçò åõñùæþíçò êáôÜ ðåñßðïõ 1% ôï 2014, 

ïé óõíôÜêôåò ôçò Ýêèåóçò äåí äçëþíïõí 

áéóéüäïîïé.

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 2o Στρατηγικό Συνέδριο µε τίτλο: «Επεν-

δύσεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή Προοπτι-

κή» διοργανώνεται σήµερα από το Εµπορικό & 

Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το 

Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηµατικότητας & Αει-

φόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), στο ξενοδοχείο Μεγάλη 

Βρετανία (09.30-15.00). 

Συνέδριο µε θέµα «Building Energy: Be 

green, spend less - Παραγωγή, διαχείριση, 

εξοικονόµηση & πολιτική ενέργειας στα κτίρια» 

διοργανώνει σήµερα στο Ευγενίδειο Ίδρυµα, το 

Ελληνικό Συµβούλιο Πράσινων Κτιρίων (Greek 

Green Building Council) µε την ευκαιρία της Ευ-

ρωπαϊκής Εβδοµάδας ∆ιατηρήσιµης Ενέργειας. 

Ξεκινούν σήµερα –και ολοκληρώνονται αύριο, 

στο θέατρο Badminton - οι εργασίες του ετήσιου 

πανευρωπαϊκού συνεδρίου µε αντικείµενο τη 

γλώσσα προγραµµατισµού Ruby.

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 ΤΕΕ

17
Ιουλίου

2013

 ∆ιεθνές συνέδριο µε θέµα: «International 

Congress on Materials and Renewable Energy» 

διοργανώνει στην Αθήνα (ξενοδοχείο Athenaeum 

Intercontinental) το Πανεπιστήµιο του Bolton 

(University of Bolton) της Μεγάλης Βρετανίας, 

το οποίο αναπτύσσει σηµαντική ερευνητική δρα-

στηριότητα στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας και στα Smart Materials.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, που θα διε-

ξαχθούν από την 1η ως τις 3 Ιουλίου 2013, θα 

καλυφθούν οι τοµείς: 

-Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας

- Προηγµένα Υλικά για µετατροπή της ενέργειας 

και της αποθήκευσής της

-Απόδοση ενέργειας και αποθήκευσή της

-Μοντελοποίηση και προσοµοίωση Ενέργειας

- Αναδυόµενες Τεχνολογίες Ενέργειας. 

Η δοµή του συνεδρίου περιλαµβάνει επιστηµο-

νικές ανακοινώσεις, παράλληλες συναντήσεις 

και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης µε σκοπό 

την προώθηση του διαλόγου και την συνέργεια 

της επιστήµης, της ακαδηµαϊκής έρευνας, της 

βιοµηχανίας και κυβερνητικών φορέων που 

ασχολούνται µε τις θεµελιώδεις αρχές των 

υλικών και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

∆ιεθνούς φήµης οµιλητές τόσο από την επιστη-

µονική κοινότητα όσο και εκπροσώπους από την 

βιοµηχανία και την πολιτεία, θα είναι από τους 

κεντρικούς οµιλητές.

Το συνέδριο υποστηρίζεται ακαδηµαϊκά από 

σηµαντικά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα του 

εξωτερικού όπως: Loughborough University, 

The University of Manchester, The University 

of Nottingham, Sheffield Hallam University, 

Marmara University, καθώς και από την Ελλάδα 

όπως: ∆ηµόκριτος, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 

κλπ. 

Πληροφορίες: http://www.energy-conference.

co.uk/

∆ιεθνές συνέδριο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας   

Το 6ο διεθνές συνέδριο για τη βιώσιµη ανάπτυξη στη µεταλλευτική βιοµηχανία 

πραγµατοποιείται στο νησί της  Μήλου από τις 30 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2013. 

Στο συνέδριο SDIMI 2013 αναµένεται να παρουσιαστούν περισσότερες από 100 

επιστηµονικές εργασίες, ενώ ήδη έχουν δηλώσει συµµετοχή επιστήµονες από 

30 χώρες. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, σε ειδική 

συνεδρία, έχουν προσκληθεί να συζητήσουν έγκριτοι επιστήµονες από την 

επιτροπή βιώσιµης ανάπτυξης της παγκόσµιας οµοσπονδίας µηχανικών (World 

Federation of Engineering Organizations). Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), του Συνδέ-

σµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), του Society for Mining, Metallurgy 

and Exploration (SME) και του Society of Mining Professors.

Το  φετινό συνέδριο SDIMI επικεντρώνεται σε θέµατα καθορισµού διαδικασιών 

σύγκρισης των επιδόσεων των επιχειρήσεων (benchmarking), επίτευξης βιώσι-

µης ανάπτυξης µέσω του καθορισµού τιµών και κριτηρίων, λειτουργικότητας της 

βιώσιµης ανάπτυξης, δηµιουργίας σηµείων αναφοράς για τη γνώση, µοντελο-

ποίησης και οικονοµικών θεµάτων και τέλος ανάπτυξης βέλτιστων τεχνικών 

και εργαλείων. Στόχος του συνεδρίου είναι να προτείνει ένα σχέδιο συµφωνίας 

και διαδικασίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν διάφορους φορείς και οι οποίες 

µπορούν να αποτελέσουν οδηγό για τη µεταλλευτική κοινότητα στην οδό της 

βιώσιµης ανάπτυξης.

Παγκόσµιο συνέδριο για τη µεταλλευτική βιοµηχανία
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Από χθες  το πρωί παραλαµβάνουν οι εργαζόµενοι της ΕΡΤ 

έγγραφο µε αριθµό πρωτοκόλλου 1126 και ηµεροµηνία 17 

Ιουνίου, στο οποίο τους ανακοινώνεται η λήξη της σύµβασής 

τους και η νόµιµη αποζηµίωσή τους, µε καταβολή αποδοχών 

δύο µηνών.

Το έγγραφο µε αποστολέα το υπουργείο Οικονοµικών και δι-

αχειριστή τον Γκίκα Μάναλη ενηµερώνει τους εργαζόµενους 

της ΕΡΤ ότι η σύµβαση εργασίας ή έργου τους έχει λυθεί από 

τις 11 Ιουνίου 2013. Αναφέρει επίσης: «Μέχρι την παράδοση 

των παντός είδους περιουσιακών στοιχείων της καταργηθεί-

σας ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της, τα οποία βρίσκονται 

στην κατοχή σας και για τα οποία είστε υπεύθυνος-η στο 

πλαίσιο των καθηκόντων που απορρέουν από την εκτέλεση 

της λυθείσας σύµβασής σας, τον κανονισµό και κάθε σχετική 

γενική ή ειδική ανάθεση καθηκόντων, εξακολουθείτε να έχε-

τε την ευθύνη και υποχρεούστε στη διαφύλαξη τους».

Το µέλλον των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµά-

των συζήτησαν χθες ο υπουργός Οικονοµικών 

Γ. Στουρνάρας και η αναπληρωτής υπουργός 

Εθνικής Άµυνας Φώφη Γεννηµατά, ενόψει του 

ελέγχου από την τρόικα όπου θα κυριαρχήσει το 

µείζον ζήτηµα της µείωσης του προσωπικού στο 

∆ηµόσιο. Σύµφωνα µε πληροφορίες του Τύπου 

η κατεύθυνση για την εταιρία ΕΑΣ, είναι επί της 

παρούσης, η “εξυγίανση και αναδιάρθρωση εν 

λειτουργία” κάτι στο οποίο θα επιµείνει η κυβέρ-

νηση έναντι της τρόικας αποφεύγοντας να επα-

ναλάβει το «µοντέλο ΕΡΤ», δηλαδή «λουκέτο» 

και απολύσεις όλων των εργαζόµενων.

Εξετάζεται επίσης και το σενάριο συγχώνευσης 

της εταιρείας µε την ΕΑΒ και της ΕΛΒΟ. Πρέπει 

να σηµειωθεί άλλωστε πως συµφωνήθηκε να 

αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιστολή 

στην οποία θα επισηµαίνεται πως η επιχορήγη-

ση της επιχείρησης από τον προϋπολογισµό, έχει 

γίνει για λόγους εθνικής ασφάλειας και άµυνας.

Áðïëýóåéò óôçí ÅÑÔ  
ìÝóù Ôá÷õäñïìåßïõ

Η αµυντική βιοµηχανία στο στόχαστρο

Χρεοκοπία της Αυστριακής Alpine BAU
Οι επιπτώσεις στις ελληνικές κατασκευές

Η χρεοκοπία της Alpine BAU έρχεται σε µία στιγµή που η 

δραστηριότητα του αυστριακών συµφερόντων οµίλου στην 

Ελλάδα είναι ιδιαίτερα περιορισµένη, µε τον ετήσιο τζίρο 

της εταιρείας πριν από µία πενταετία να υπολογίζεται στα 50 

εκατ. ευρώ. Συνεπώς, είναι µικρού βεληνεκούς οι κλυδωνι-

σµοί που προκαλεί στην ελληνική αγορά η µεγαλύτερη εται-

ρική πτώχευση στην Αυστρία µετά τον δεύτερο παγκόσµιο 

πόλεµο, όπως αναφέρουν παράγοντες των κατασκευών. 

Σύµφωνα µε το capital.gr  η κατασκευαστική, που είχε 

εξαγοραστεί από την ισπανική FCC, υπέβαλε πριν από µία 

εβδοµάδα αίτηση πτώχευσης, αδυνατώντας να διαχειριστεί 

το υψηλό παθητικό (υποχρεώσεις και equity) που διαµορ-

φώνεται στα 2,56 δισ. ευρώ. Η πτώχευση της Alpine υπο-

λογίζεται ότι θα επιβαρύνει κατά 420 εκατ. ευρώ  τα ετήσια 

αποτελέσµατα της FCC που ήδη κατά την περασµένη χρήση 

είχαν επιβαρυνθεί µε ζηµιές 420 εκατ. ευρώ (σχετιζόµενες 

µε την Alpine).   Η Alpine δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενώ το 1997 ίδρυσε το 

υποκατάστηµα της Ελλάδας, την Alpine Bau GmbH Ελλάς µε 

έδρα το Νέο Ψυχικό. Το 2008 απασχολούσε 250 άτοµα στην 

Ελλάδα, παρουσιάζοντας τζίρο της τάξης των 50 εκατ. ευρώ.  

Τα τελευταία έργα που εκτελούσε στην χώρα η εταιρεία πε-

ριλαµβάνουν: 

- Το Τµήµα Παραδείσια-Τσακώνα σε κοινοπραξία µε την 

ΤΕΡΝΑ (επικεφαλής του κονσόρτσιουµ), µε το µεγαλύτερο 

µέρος του να έχει ολοκληρωθεί,

- Το σταθµό µετεπιβίβασης Χαϊδάρι του τµήµατος Αιγάλεω-

Χαϊδάρι της επέκτασης της γραµµής 3 και

- Το τµήµα ∆ερβένι-Κόµβος Λαγκαδά του κάθετου άξονα 

∆ερβένι-Σέρρες-Προµαχώνας. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Alpine θα µπορούσε να 

αντικατασταθεί από την κοινοπραξία, σε περίπτωση που αυτό 

κρινόταν απαραίτητο. Η Ελλάδα υπήρξε µία από τις πρώτες 

χώρες δραστηριοποίησης της Alpine εκτός Αυστρίας και 

Γερµανίας, µε τη σήραγγα εκτροπής του Φράγµατος Θησαυ-

ρού στη ∆ράµα να είναι ένα από τα πρώτα projects που υλο-

ποίησε ο κολοσσός «εκτός έδρας». 

Η Alpine έχει κατασκευάσει τη Σήραγγα Αρτεµισίου στην 

εθνική οδό Κορίνθου - Τριπόλεως, το τµήµα Ν. Καρβάλη-

Χρυσούπολης της Εγνατίας Οδού, µήκους 14,5 χλµ, την πα-

ράκαµψη της Αρχαίας Ολυµπίας και το τµήµα Σεπόλια-Θη-

βών της επέκτασης της γραµµής 2 του Μετρό Αθήνας. 

Όσον αφορά τη νοµική υπόσταση του ελληνικού υποκαταστή-

µατος της Alpine, νοµικοί κύκλοι επισηµαίνουν ότι η Alpine 

Bau Ελλάς τίθεται σε καθεστώς πτώχευσης.

 Σε κάθε περίπτωση, η κατάρρευση της Alpine σηµατοδοτεί 

την έξοδο από την εγχώρια αγορά κατασκευών ενός παίκτη 

µε σηµαντική παρουσία, µειώνοντας ενδεχοµένως τον αριθ-

µό των διεκδικητών των νέων έργων, όπως αναφέρουν πα-

ράγοντες.
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Από τα µεγάλα βάθη, στα µεγάλα ύψη, όπου ταξιδεύουν γίγαντες αεροπλάνα, η θέα των οποίων 

προκαλεί δέος. Όπως του Antonov An-225, µε τους έξι κινητήρες, που αναγνωρίζεται ως το 

µεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσµο. Το έχουν βαπτίσει «Mriya», που σηµαίνει όνειρο. «Χτισµένο» 

στη δεκαετία του 1980, ο σκοπός του ήταν να µεταφέρει ένα σοβιετικό διαστηµικό λεωφορείο. Το 

µήκος του αντιστοιχεί σε ένα κτίριο 27 ορόφων, ενώ τα φτερά του αντιστοιχούν σε µήκος µε το 1/3 

του ύψους του ουρανοξύστη της Κράϊσλερ στη Νέα Υόρκη. Σήµερα χρησιµοποιείται, κατά κανόνα για 

µεταφορά τεράστιου εξοπλισµού γεωτρήσεων πετρελαίου σε όλο τον κόσµο. 

Με µόλις 10% µικρότερο µήκος φτερών, που, ωστόσο, υπερκαλύπτουν τον Λευκό Οίκο, αλλά µε 

συνολικά 28 τροχούς που εξασφαλίζουν οµαλή προσγείωση, είναι το αµερικανικό C-5M Galaxy 

super, της Lockheed, το µεγαλύτερο µεταγωγικό του στρατού των ΗΠΑ. Τετρακινητήριο, µε 

µεταφορική ικανότητα ως και 120 τόνους, µπορεί να απογειωθεί ή προσγειωθεί σε διάδροµο µόλις 

1.800 µέτρων. Λέγεται πως η αντοχή του σε διαρκείς απογειώσεις/προσγειώσεις εξαρτάται από την 

αντοχή του πληρώµατός του ! 

Το C-17 Globemaster III, είναι σαφώς µικρότερο του C-5, αλλά κι αυτό εντάσσεται στους «γίγαντες 

των αιθέρων». Αναπτύχθηκε από το 1993 και µετά, ως αντικαταστάτης των γνωστών Hercules, αλλά τα 

πολλά κατασκευαστικά προβλήµατα που παρουσίασε, το οδηγεί σε πρόωρη «συνταξιοδότηση» αφού 

πλέον δεν το εµπιστεύεται ο αµερικανικός στρατός. 

Η Boeing παρουσίασε το Dreamlifter, ένα τροποιηµένο 747, το οποίο κατασκευάστηκε για να 

µεταφέρει τεράστια ανταλλακτικά για τα αεροσκάφη 787. Με χωρητικότητα 65.000 κυβικά µέτρα, το 

«αµπάρι» του θεωρείται το µεγαλύτερο κατ’ όγκο στον κόσµο.

Τον τελευταίο καιρό η NASA δοκιµάζει το super Guppy, ένα τεράστιο φορτηγό που αντί κινητήρες 

jets, διαθέτει τέσσερις turbo-έλικες κινητήρες, οι οποίοι, σε χαµηλό υψόµετρο, επιτρέπει ταχύτητα ως 

230 µίλια/ώρα. 

Τους «γίγαντες των αιθέρων» δεν φέρνουν µόνο οι στρατιωτικές και εµπορευµατικές µεταφορές. Οι 

ανάγκες της επιβατιγής αεροπορίας υποχρεώνουν, επίσης, αύξηση των µεγεθών των αεροσκαφών. 

Το Airbus A380 είναι σήµερα το µεγαλύτερο επιβατηγό αεροσκάφος στον κόσµο, µε 525 καθίσµατα. 

Και το 747-8 της Boeing Intercontinental, µε 58 θέσεις λιγότερες, κέρδισε τον τίτλο του µακρύτερου 

επιβατιγού αεροσκάφους στον κόσµο.

Αυτά, ενώ «ένα αιώνα πριν, τα αεροπλάνα ήταν περισσότερο χαρκαετοί, παρά µηχανοκίνητα», όπως 

χαρακτηριστικά λένε οι ειδικοί.

Μόνο στην κατοχή ενός εκκεντρικού µεγιστάνα, όπως είναι ο ιδιοκτήτης της Virgin, Richard 

Branson, µπορούσε να βρίσκεται αυτό το «µίνι ηµι-υποβρύχιο». Είναι µέρος του εξοπλισµού του 

«state-of-the-art» σκάφους του Necker Belle, τύπου καταµαράν, το οποίο εκτός από τις τέσσερις 

πολυτελείς σουίτες και τις πολλές άλλες σύγχρονες εξυπηρετήσεις, διαθέτει και το «Necker 

Nymph», κατάλληλο για υποβρύχια εξερεύνηση, µεταφορικής ικανότητας τριών ατόµων.

Επειδή, όµως, ακόµη και οι δισεκατοµµυριούχοι σκέπτονται πως θα κάνουν οικονοµία, το σκάφος 

διατίθεται για κάποια χρονικά διαστήµατα προς ενοικίαση, για µια κρουαζιέρα στην Καραϊβική, 

έναντι 110.000 δολαρίων την εβδοµάδα. Όποιοι το αποτολµήσουν, θα νιώσουν και τη συγκρίνηση 

µιας υποβρύχιας εξερεύνησης µε το µίνι υποβρύχιο… 
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«∆εν µπορεί η πολιτική να είναι µονόπλευρη» τόνισε 

ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφε-

ρόµενος στην ανάγκη για συνδυασµό δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής και αναπτυξιακών µέτρων, µετά τις 

συναντήσεις που είχε στο Βερολίνο, µε τον υπουργό 

Οικονοµικών της Γερµανίας Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, τον 

υπουργό Οικονοµίας Φίλιπ Ρέσλερ και τον υφυπουργό 

Στέφαν Κάπφερερ. «Για αυτό είναι µεγάλης κρισιµό-

τητας για την ελληνική πλευρά η δηµιουργία ελληνι-

κού αναπτυξιακού Ταµείου» δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, 

ο οποίος συναντάται σήµερα  µε τον πρόεδρο του ∆.Σ. 

της κρατικής επενδυτικής τράπεζας KfW Γκίντερ Σρέ-

ντερ.

«Προσπαθούµε εδώ και ένα χρόνο για τη δηµιουργία 

αυτού του Ταµείου και νοµίζω πια, από αυτά που ει-

πώθηκαν στις συναντήσεις, ότι µπαίνουµε στην τελική 

ευθεία» πρόσθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης και δήλωσε 

αισιόδοξος µετά τις συνοµιλίες. ∆ιευκρίνισε πάντως 

ότι και η Ελλάδα πρέπει να κάνει ό,τι της αναλογεί 

και επεσήµανε χαρακτηριστικά: «Το µήνυµα είναι 

αποφασιστικότητα για την ελληνική κυβέρνηση στη 

δηµοσιονοµική προσαρµογή και στην προώθηση των 

διαρθρωτικών αλλαγών και αλληλεγγύη από την πλευ-

ρά των εταίρων µας». Σηµείωσε δε ότι γίνεται πλέον 

απολύτως κατανοητό ότι «δεν µπορεί η πολιτική να 

είναι µονόπλευρη». Σύµφωνα πάντως µε δηµοσιογρα-

φικές πηγές, η επίσκεψη του κ. Σόιµπλε τον επόµε-

νο µήνα στην Αθήνα ενδέχεται να συνδυαστεί µε την 

υπογραφή Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of 

Understanding), είτε µεταξύ των δύο κυβερνήσεων 

είτε µεταξύ της KfW και του αντίστοιχου ελληνικού 

φορέα. Το µήνυµα, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, δεν 

είναι ότι η Ελλάδα θα παίρνει πλέον χρήµατα µόνο 

από τη Γερµανία, αλλά, αντιθέτως, ότι πρόκειται για 

µια σηµαντική προσπάθεια η οποία δίνει προστιθέµε-

νη αξία και αξίζει να στηριχθεί, τόσο από δηµόσιους 

όσο και από ιδιωτικούς επενδυτές του εξωτερικού. Στο 

ίδιο πλαίσιο, κατέστη σαφές ότι το Βερολίνο έχει κάθε 

πρόθεση να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, εφόσον η 

Αθήνα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.

Στα σκαριά το Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταµείο
Επίσκεψη του υπουργού Ανάπτυξης στο Βερολίνο 

Έπεσαν οι υπογραφές µεταξύ Αττικό Μετρό 

και Ακτωρ ΑΤΕ για την επέκταση του µετρό 

Θεσσαλονίκης προς την Καλαµαριά. Το έργο 

είναι από αυτά που χρηµατοδοτεί η ΕΤΕπ και 

θα κοστίσει περί τα 518 εκατ. ευρώ. Η νέα 

γραµµή επεκτείνεται πλέον προς την Καλαµα-

ριά µε 5 νέους σταθµούς (Νοµαρχία, Καλαµα-

ριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) και 4,78 

χλµ. υπόγειας γραµµής. Προβλέπονται επίσης 

οι υποδοµές για την µελλοντική επέκταση της 

Γραµµής προς Αεροδρόµιο, καθώς και η κα-

τασκευή οργανωµένου χώρου Μετεπιβίβασης 

από τις λεωφορειακές γραµµές στον σταθµό 

«Μίκρα», ενώ προγραµµατίζεται παράλληλα και 

η κατασκευή σταθµού αυτοκινήτων στην ίδια 

θέση. Με την λειτουργία της επέκτασης, το Με-

τρό θα αναβαθµίσει συγκοινωνιακά τον ∆ήµο 

Καλαµαριάς, καθώς αναµένεται ότι η απόστα-

ση από το Σταθµό της Μίκρας µέχρι το κέντρο 

της Θεσσαλονίκης θα καλύπτεται σε µόλις 15 

λεπτά. Με το έργο αυτό αναµένεται ότι θα εξυ-

πηρετούνται περισσότερο από 65.000 επιβάτες 

σε καθηµερινή βάση. Η επέκταση του Μετρό 

Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά προβλέπεται 

ότι θα ολοκληρωθεί σε 5 έτη και θα παραδοθεί 

σε λειτουργία εντός του 2018.

ÁíáôÝèçêå  
ç åðÝêôáóç  
ôïõ Ìåôñü  
Èåóóáëïíßêçò 

Από σήµερα 28-6-2013 έως και την Παρασκευή 12-7-2013, οι υποψήφιοι των Γενικών 

Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) µπορούν να επισκέπτονται την 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr και να υποβάλουν ηλεκτρονικά το 

Μηχανογραφικό ∆ελτίο. Όπως 

ανακοίνωσε το υπουργείο 

Παιδείας, τις πρώτες ηµέ-

ρες, δηλαδή έως και την 

∆ευτέρα 1-7-2013, οι υπο-

ψήφιοι δεν θα µπορούν να 

οριστικοποιήσουν το Μ.∆., 

αλλά µόνο να το επεξεργα-

στούν και να κάνουν προ-

σωρινή αποθήκευση, ώστε, 

αφού, εξοικειωθούν µε την 

εφαρµογή, από την Τρίτη 

2-7-2013 να µπορούν να το 

οριστικοποιήσουν.

Áðü óÞìåñá ôï Ìç÷áíïãñáöéêü Äåëôßï

Σύµβαση για το έργο «Κατασκευή υπο-

δοµής νέας διπλής Σιδηροδροµικής 

Γραµµής στο τµήµα Ροδοδάφνη-Ψαθό-

πυργος από ΧΘ 91+500 έως ΧΘ 113+000 

και σήραγγας Παναγοπούλας», προϋ-

πολογισµού 293,1 εκατ. ευρώ (προ ανα-

θεώρησης & ΦΠΑ) υπέγραψαν η Έργα 

Ο.Σ.Ε Α.Ε. και η κοινοπραξία Άκτωρ - 

J&P-Άβαξ - Intrakat

ÁíÜèåóç óéäçñïäñïìéêïý Ýñãïõ
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Προστατεύονται οι «µικροί» καταθέτες κάτω 

των 100.000 ευρώ- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ- Τα βάρη σε οµολογιούχους, πιστωτές και µετόχους 

χώρας την περίοδο 2014-2020- 2,1 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΝΩΣΗ- Το ποσοστό κοινοτικής συµµετοχής στα έργα µπορεί να 

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ 
ΤΟ ΜΑΪΟ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΝΕΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ 
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Συµφωνία-σταθµός στη Σύνοδο Κορυφής υπό την 

απειλή της ανεργίας- ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΟΙ «27»- Έκτακτο σχέδιο 

«∆ΙΑΣΩΣΤΕΣ» ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ-
ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ∆ΕΝ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

«ΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»  ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο Μ. ΣΑΛΛΑΣ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: 

διασώσεις τραπεζών- ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ!-

προστασίας ποσά άνω των 100.000 ευρώ- Κανένας κίνδυνος για 

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 100 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΝΟΤΟΥ
ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΡΑΚΥΛΗΣΑΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ WARRANTS ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΤΗΝ COSCO ΚΑΙ Η ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ 
ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ
επιδεινώνει το εισπρακτικό πρόβληµα- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ∆Α- Σε εκκρεµότητα και η είσπραξη 300 εκατ. ευρώ 
από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΓΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΤΖΙΡΟ ΕΩΣ 25.000 ΕΥΡΩ- Το 

 ΦΡΕΝΟ 
ΣΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΛΛΑΓΗ 
ΦΡΟΥΡΑΣ ΣΤΗ EUROBANK ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 35 ∆ΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΤΑΕΤΙΑ
δισ. σε επιδοτήσεις αγροτών την περίοδο 2014-2020- Η εκταµίευση 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 50.000.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΠΟΡΤΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ- Προαναγγελία του Χ. Αθανασίου 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΖΙΡΟ ΕΩΣ 
25.000 ΕΥΡΩ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- 

 ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 35 ∆ΙΣ. 
ΕΥΡΩ ΑΠΟ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΕΩΣ ΤΟ 2020

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 100.000 

ΕΥΡΩ.
ΤΑ ΝΕΑ: Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ 100.000 ΕΥΡΩ- Πόσο ασφαλείς είναι 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ SOS ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ : ∆ΙΚΕΣ-ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 

άνω των 100.000 ευρώ- ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ «Η ΕΛΛΑ∆Α ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΝΑΚΑΜΨΕΙ»-

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ηµιτελής ο προβλήτας και 

απαιτητικότεροι οι Κινέζοι- ΚΟΛΠΟ COSCO 
Λαγκάρντ- ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΑΣΠΙ∆Α ΣΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟ
Οικονοµικών Ε.Ε.: ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΤ: ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 
ΑΜΦΙΒΟΛΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ.
ΕΘΝΟΣ: Τέλος στη φάµπρικα της “µονιµοποίησης” µε προσωρινές 

δικαστικές διαταγές- ΝΟΜΟΣ-ΕΞΠΡΕΣ
ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟ∆Α ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ»

 ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Μειώσεις µισθών έως 20% στον ιδιωτικό τοµέα, 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ 
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΤ, ΤΑ ΕΛΤΑ ΚΑΙ 
ΕΑΒ-ΕΑΣ-ΕΛΒΟ  ΣΩΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, «ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ» ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ «ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΛΑ ΩΣ 
ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΣΟΪΜΠΛΕ» ΠΑΣΟΚ: ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

όσοι έχουν “σπάσει” τις αποταµιεύσεις τους σε διαφορετικές τράπεζες- 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ.
ΕΣΤΙΑ: ΑΛΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ- Πιο πολύπλοκη η ηλεκτρονική 

υποβολή.

Η ΑΥΓΗ: ΝΕΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΣΤΟ… ΜΑΤΙ ΤΟΥ ECOFIN Ν∆, ΠΑΣΟΚ, ∆ΗΜ.ΑΡ. 
ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ 
ΓΙΑ 1.677 ΕΥΡΩ.
Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: 

για τον τρόπο διάσωσης των τραπεζών- ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΑ 
ΚΟΥΡΕΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

 ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΑΜΑΡΑ ΣΕ 
ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Αποκαλύπτουµε τα emails της πρεσβείας 

των ΗΠΑ για την οργάνωση της εκδήλωσης- MADE IN USA Η GAY 
ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΖΗΤΗΣΕ Ο 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΥΛΑΙΑ ΜΕ ΟΜΗΡΙΚΟ ΚΑΒΓΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ… 40 ΧΡΟΝΙΑ: “ΘΑ ΜΑΣ 
∆ΙΑΛΥΣΟΥΝ”!!!
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ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΡ∆ΟΣ |  Σελίδες 1-5 | 28/06/2013

Μετά τον «καλό», από φορολογική άποψη, µήνα Μάιο, 

επέστρεψε στο οικονοµικό επιτελείο ο προβληµατισµός 

για την επίτευξη των εισπρακτικών στόχων, συνεπεία 

της σηµαντικής αύξησης των ληξιπροθέσµων χρεών, 

των αναγκαστικών παρατάσεων για την υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων αλλά και από τη γενικότερη 

αδυναµία των φορολογουµένων να ανταποκριθούν στην 

χαρακτηριστικό ότι η υστέρηση από τους φόρους µόνον 

στην περιουσία ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ, τη στιγµή 

που εκκρεµεί ακόµη η αποστολή των εκκαθαριστικών 

σηµειωµάτων του ΦΑΠ για το '11, το '12 και το '13.

Τον προηγούµενο µήνα η δεξαµενή των ληξιπροθέσµων 

καθώς «υποδέχθηκε» άλλα 3,05 δισ. ευρώ νέων χρεών, 

ανεβάζοντας τη συνολική στάθµη στο αστρονοµικό 

ποσό των 59,16 δις. ευρώ Από αυτά τα 21,3 δισ. ευρώ 

οφείλουν φυσικά πρόσωπα και τα υπόλοιπα 37,8 δισ. 

ευρώ οφείλουν 150.121 εταιρείες και λοιπά νοµικά 

πρόσωπα. Τα 26,3 δισ. ευρώ είναι οφειλές από πρόστιµα 

τα οποία έχουν καταλογιστεί για παραβάσεις του Κώδικα 

εισοδήµατος, ΦΠΑ και λοιπών άµεσων και έµµεσων 

καταβλήθηκαν από τους φορολογουµένους φόροι 875 

εκατ. ευρώ! Κατά µέσο όρο, κάθε οφειλέτης φυσικό 

πρόσωπο χρωστά 10.594 ευρώ, ενώ κάθε νοµικό 

πρόσωπο χρωστά 251.668 ευρώ.

Η ανησυχία που διακατέχει το οικονοµικό επιτελείο 

για περαιτέρω αύξηση των ληξιπροθέσµων χρεών έχει 

να κάνει και µε τις αναγκαστικές παρατάσεις για την 

υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που µεταθέτουν 

πλήθος φορολογικών υποχρεώσεων και άρα δηµοσίων 

εισπράξεων προς το τελευταίο τρίµηνο του έτους, µε ό,τι 

αυτό συνεπάγεται για την εισπρακτική καχεξία κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού.

Μόλις την Τετάρτη το υπουργείο Οικονοµικών 

ανακοίνωσε αργά το βράδυ ότι για πρώτη φορά οι 

φορολογούµενοι θα µπορούν να υποβάλλουν τις 

φορολογικές τους δηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια 

του καλοκαιριού, µε καταληκτική ηµεροµηνία τις 

29 Αυγούστου! Μέσα στους καλοκαιρινούς µήνες 

αναµένεται επίσης το νέο «χαράτσι» για τα ακίνητα, το 

του '11, του '12 και του '13. Όλα αυτά µαζί οδηγούν 

στην καταβολή από τα νοικοκυριά τουλάχιστον 3 δισ. 

ευρώ τους τελευταίους µήνες του έτους, ποσό σχεδόν 

απαγορευτικό µε βάση τη δεδοµένη οικονοµική 

δυσπραγία.

Άλλωστε, αυτό καταδεικνύεται και από τα στοιχεία 

που αφορούν στην πορεία είσπραξης των εσόδων µε 

το σύνολο σχεδόν των εφοριών της χώρας να κινείται 

κάτω από τους µηνιαίους στόχους µε τους οποίους έχει 

που τους έχουν τεθεί. Συγκεκριµένα και µε βάση 

επίσηµα στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών, κατά 

το πρώτο πεντάµηνο του έτους οι εισπράξεις 123 από 

κάτω από τους αρχικούς στόχους. Στο διάστηµα αυτό τα 

έναντι στόχου 10,54 δισ. ευρώ καταγράφοντας 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 τον στόχο θα έπρεπε να είχαν 

εισπραχθεί 3,935 δισ. ευρώ. Μεµονωµένα, ωστόσο τον 

Μάιο ο στόχος για τον ΦΠΑ υπερκαλύφθηκε κατά 4,9%, 

έναντι στόχου 2,37 δισ. αποκλίνοντας έτσι του στόχου 

Πέραν αυτών η µετάθεση του εισπρακτικού στόχου για 

το φθινόπωρο, αναµένεται να δυσχεράνει σηµαντικά 

τις διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα, δεδοµένου ότι 

τον Σεπτέµβριο έχει προγραµµατισθεί η απόφαση για 

το εάν θα χρειασθούν νέα µέτρα για την κάλυψη των 

χρηµατοδοτικών αναγκών της χώρας για την τρέχουσα 

περίοδο. Το υπουργείο Οικονοµικών διαβεβαιώνει, από 

την πλευρά του, ότι δεν τίθεται θέµα λήψης νέων µέτρων 

για την περίοδο 2013-2014 και ότι οι όποιες αποκλίσεις 

µπορούν να καλυφθούν από τις µεγαλύτερες επιστροφές 

στον χώρο των φαρµάκων, τα υψηλότερα έσοδα από 

τον φόρο ακινήτων ακόµη και από το αποθεµατικό 

δηµιουργείται από τη συγκρατηµένη αποταµίευση των 

κονδυλίων. Παραπέµπει δε στην τελευταία ανακοίνωση 

της τρόικας που κάνει λόγο για σηµαντική πρόοδο κατά 

την περίοδο των διαπραγµατεύσεων και δηλώνει έτοιµο 

να παρουσιάσει ό,τι του ζητηθεί κατά την επανέναρξη 

των διαπραγµατεύσεων προκειµένου να ανοίξει ο 

δρόµος για την επόµενη µεγάλη δόση των 8,1 δισ. ευρώ 

των κεντρικών τραπεζών από ελληνικά οµόλογα που δεν 

ΣΕ ΥΦΕΣΗ Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 5 | 28/06/2013

Κάθετη πτώση έως 52% έχει σηµειώσει ο τζίρος 

των χερσαίων οδικών µεταφορών στη χώρα, καθώς 

Μεταφορών τα τελευταία τέσσερα χρόνια, παραµένουν 

ακινητοποιηµένα τέσσερα στα δέκα αυτοκίνητα από τα 

32.000 συνολικά που διατηρούν έδρα στη χώρα.

Υποχώρηση κατά 25% επίσης έχει σηµειώσει το 
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κόστος µεταφορών. Η κατάσταση περιγράφεσαι ακόµη 

χειρότερη για τον κλάδο, µε δεδοµένο ότι την τελευταία 

τετραετία έχουν σηµειωθεί αυξήσεις σε διόδια και 

καύσιµα που αγγίζουν το 325%, επηρεάζοντας το 

συνολικό λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Στο µεταξύ, µε µελανά χρώµατα περιγράφουν και οι 

εκπρόσωποι του κλάδου την κατάσταση στην αγορά, που 

επισηµαίνουν ότι έχουν περιέλθει σε δεινή θέση λόγω 

της οικονοµικής κρίσης. 

να καταθέτουν τις πινακίδες κυκλοφορίας µε προσωρινή 

διακοπή του επαγγέλµατος ώστε να µην πληρώνουν τέλη 

κυκλοφορίας, ασφαλιστικές εισφορές και ασφάλιση 

των οχηµάτων για τις περιόδους που είναι άνεργοι. 

φορτηγού το οποίο παραµένει ακινητοποιηµένο είναι 

δυσβάσταχτο.

«Ο κλάδος βρίσκεται στο κόκκινο µε τις αυξήσεις σε 

καύσιµα και διόδια να αγγίζουν το 325%», σηµείωσε 

χθες ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας τους, Πέτρος 

Σκουληκίδης. Ο ίδιος κατήγγειλε επίσης ότι 8.000 

φορτηγά ελληνικής ιδιοκτησίας ασκούν µεταφορικό 

µικρότερη, ενώ «αυτοκινητιστές από την Τουρκία και 

την Κύπρο υποκλέπτουν µεταφορικό έργο, καθώς δεν 

υπάρχουν έλεγχοι».

Οι αυτοκινητιστές ζητούν από το υπουργείο Υποδοµών 

να επιτραπεί σε όλες τις µεταφορικές επιχειρήσεις η 

το πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Μεταξύ των αιτηµάτων 

τους είναι να επανέλθει και η έκπτωση ύψους 5% στις 

δαπάνες που ίσχυε έως το 2010, ώστε να ευνοηθεί το 

φορολογικό τους καθεστώς, ενώ ζητούν και τη µείωση 

των ποινών για παρατυπίες στους ταχογράφους.

ΝΟΜΟΣ ΕΞΠΡΕΣ - ΕΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 6.000 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1, 4, 5 | 28/06/2013

Με νοµοθετική ρύθµιση-εξπρές, που αναµένεται να 

ηµέρες, η κυβέρνηση σκοπεύει να βάλει τέλος στο 

καθεστώς της µακρόχρονης δικαστικής προστασίας που 

οι οποίοι, παρά τη λήξη της εργασιακής σχέσης, 

κατόρθωναν να παραµένουν στις θέσεις τους µέχρι και 

7 χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις µέσα από προσωρινές 

δικαστικές διαταγές.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η νοµοθετική διάταξη 

θα προβλέπει την εκδίκαση όλων των υφιστάµενων 

προσφυγών συµβασιούχων εντός τριµήνου, 

περιορίζοντας στο ελάχιστο τη δυνατότητα αναβολών 

προκειµένου να ληφθούν τελεσίδικες αποφάσεις. Όπως 

αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, από την ψήφιση του 

νέου νόµου, υποθέσεις που αφορούν προσωρινά µέτρα 

τοµέα θα εκδικάζονται επί των ασφαλιστικών µέτρων 

και επί της τακτικής αγωγής εντός τριµήνου.

Αυτήν την περίοδο εκκρεµούν στη δικαιοσύνη περίπου 

6.000 υποθέσεις συµβασιούχων που έχει λήξει n 

σύµβασή τους και συνεχίζουν να εργάζονται στις θέσεις 

τους µε προσωρινές δικαστικές διαταγές, για τους 

οποίους εκτιµάται ότι το µεγαλύτερο µέρος θα δει την 

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η συγκεκριµένη 

αποτελεί τη βασική δεξαµενή απολύσεων, προκειµένου 

να επιτευχθεί ο στόχος των 4.000 απολύσεων εντός 

του 2013. Οι ίδιοι κύκλοι επισηµαίνουν ότι «πρέπει να 

µπει ένα τέλος - στη φάµπρικα των "νοµιµοποιήσεων" 

υπαλλήλων µε προσωρινές διαταγές», αφήνοντας 

αιχµές για νοµικούς κύκλους που σε συνεργασία µε 

εργαζόµενους επιδίωκαν και πετύχαιναν συνεχείς 

αναβολές, αξιοποιώντας τις «τρύπες» του θεσµικού 

πλαισίου µε στόχο να παραµείνουν στις θέσεις οι 

υπάλληλοι.

Σε χθεσινή ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε ο 

Αθανασίου προανήγγειλε τη νοµοθετική ρύθµιση για την 

επίσπευση των δικαστικών αποφάσεων, προκειµένου 

να τελεσιδικήσουν οι υποθέσεις των συµβασιούχων 

που εργάζονται µε προσωρινές διαταγές. «Έχουµε 

ένα ζήτηµα που δεν είναι µυστικό, µε πολλούς 

εργαζόµενους που παίρνουν προσωρινές διαταγές και 

αναστέλλεται η απόλυση τους» είπε ο Χ. Αθανασίου και 

µπορούν να παίρνουν προσωρινές διαταγές».

βρίσκεται σε ανοιχτή γραµµή µε την πολιτική ηγεσία του 

να οριστικοποιηθούν οι διατάξεις της νοµοθετικής 

ρύθµισης. 

από την πρώτη ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων 

τους επανεξέτασαν το θέµα των συµβασιούχων που 

εργάζονται µε προσωρινές διαταγές και ήταν θετικοί 

στην ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας για την 

επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών τηρώντας 

τους όρους της νοµιµότητας και του σεβασµού στις 

αποφάσεις των δικαστηρίων. Κύκλοι του υπουργού 

Μητσοτάκης είναι  αποφασισµένος να συνεργαστεί µε 

τα υπόλοιπα µέλη της κυβέρνησης, εν προκειµένου 

δικαιοσύνη και αξιοκρατία.


