
Μέχρι σήµερα το βράδυ ισχύουν οι κυκλοφοριακές αλλαγές στον αυτοκινη-

τόδροµο Αθηνών-Θεσσαλονίκης, λόγω έργων. Η κυκλοφορία εκτρέπεται από 

το ύψος της διασταύρωσης των Θερµοπυλών στο 200ο χιλιόµετρο της ΝΕΟ 

Αθηνών- Λαµίας προς την παλιά εθνική οδό, µέσω ∆αµάστας-Ηράκλειας, µέσα 

στην πόλη της Λαµίας. Στη συνέχεια, τα οχήµατα κατευθύνονται και πάλι στην 

εθνική οδό, τέσσερα χιλιόµετρα µετά τη Λαµία, στο ύψος του κόµβου της 

ΒΙΠΕ και Αγ. Παρασκευής.  

Τα αυτοκίνητα, τόσο στην παλιά εθνική οδό, όσο και στην πόλη, κινούνται µε 

χαµηλές ταχύτητες και σχηµατίζονται µεγάλες ουρές.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Áðïñïýí êáé ôáõôü÷ñïíá áíçóõ÷ïýí ïé áñìüäéïé 

ôïõ ïéêïíïìéêïý åðéôåëåßïõ äéáðéóôþíïíôáò ðùò 

ïé ðïëßôåò ðëçñþíïõí ôá ðáëáéÜ ëçîéðñüèåóìá 

÷ñÝç ôïõò, áöÞíïõí, üìùò, áðëÞñùôá ôá íÝá.

Åßäáí, ëÝíå, ôá áíåßóðñáêôá “ðáëáéÜ” ÷ñÝç íá 

ìåéþíïíôáé óôï äéÜóôçìá Éïõëßïõ-Óåðôåìâñßïõ 

ðåñßðïõ êáôÜ 1,7 äéó. åõñþ, áëëÜ óôï óýíïëü 

ôïõò ðáëáéÜ êáé íÝá ÷ñÝç, íá åêôéíÜóóïíôáé 

ó÷åäüí óôá 60 äéó. åõñþ ôïí ÓåðôÝìâñéï, åê 

ôùí ïðïßùí 800 åêáô. åõñþ ìÝóá ó’ Ýíá ìÞíá. 

Ãéá íá ôïõò ðñïúäåÜóïõìå ôé èá åðáêïëïõèÞóåé, 

èõìßæïõìå üôé ôá ðåñéóóüôåñá åêêáèáñéóôéêÜ ôùí 

åöåôéíþí äçëþóåùí, óôÜëèçêáí ìå ðñþôç äüóç 

ôï ôÝëïò Ïêôùâñßïõ �

Åßíáé íá áðïñåßò ðïõ ...áðïñïýí êáé í’ 

áíôéëáìâÜíåóáé üôé äåí ...áíôéëáìâÜíïíôáé, ðùò 

ï “âïìâáñäéóìüò” ôùí öïñïëïãïõìÝíùí ìå 

ðáíôüò åßäïõò åêêáèáñéóôéêÜ - ðáëáéþí, íÝùí 

öüñùí, öüñùí áêßíçôçò ðåñéïõóßáò, ÷áñÜôóéá 

êëð. - Þôáí åðüìåíï üôé èá ïäçãïýóå óôçí 

åîÜíôëçóç êáé ôçò ôåëåõôáßáò öïñïäïôéêÞò 

éêáíüôçôáò, åíüò ðëçèõóìïý ðïõ åí ôù 

ìåôáîý Ý÷åé äåé ôá Ýóïäá ôïõ ïéêïãåíåéáêïý 

ðñïûðïëïãéóìïý íá ðåñéïñßæïíôáé äñáìáôéêÜ, 

åßôå áðü ôç äñáóôéêÞ ðåñéêïðÞ ôùí áìïéâþí, åßôå 

áðü ôçí êáôáêüñõöç ðôþóç ôïõ ôæßñïõ, åßôå ëüãù 

áíåñãßáò (êÜðïõ Ýíá åêáôïììýñéï åðéðëÝïí ôçí 

ôåëåõôáßá ôñéåôßá, èõìßæïõìå) êáé “ëïõêÝôùí” óå 

÷éëéÜäåò êáôáóôÞìáôá.

Êé üôáí ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ, áíáãüñåõóå ôïõò 

¸ëëçíåò ùò ôïõò âáñýôåñá öïñïëïãïýìåíïõò 

ìåôáîý ôùí 27 êñáôþí-ìåëþí ôçò, ìå ôç óõíïëéêÞ 

öïñïëüãçóç ôùí áìïéâþí íá Ý÷åé áõîçèåß êáôÜ 

7,2% - ç ìåãáëýôåñç óôçí Åõñþðç - óôï äéÜóôçìá 

2001-2012, áýîçóç ðïõ ðñïÞëèå, êõñßùò, üðùò 

åðéóçìáßíåé óôçí ÝêèåóÞ ôçò, áðü ôç öïñïëüãçóç 

ôïõ åéóïäÞìáôïò öõóéêþí ðñïóþðùí, êáôÜ 6,4%.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΕΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Συρρίκνωση κατά 50%  
στις δοµές των υπουργείων

Δέκα υπουργεία διαβίβασαν στη 

Βουλή εγγράφως ενημέρωση για 

την πορεία της αξιολόγησης των 

δομών στις κεντρικές υπηρεσίες 

και στους φορείς ευθύνης τους, 

στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού 

ελέγχου. Από τα στοιχεία προκύπτει 

ότι η αξιολόγηση για τις κεντρικές 

υπηρεσίες των υπουργείων έχει 

προχωρήσει, αλλά βρίσκεται ακόμη 

σε εξέλιξη η αξιολόγηση των δομών 

και άλλων φορέων της διοίκησης, 

καθώς επίσης ότι η αξιολόγηση και 

τα νέα οργανογράμματα οδηγούν 

σε μειώσεις δομών που σε ορισμέ-

νες περιπτώσεις φθάνουν το 50%.

Στο μεταξύ το υπουργείο Διοικη-

τικής Μεταρρύθμισης εισηγείται  νο-

μοθετική διάταξη, με την οποία πα-

ρατείνεται η αρχική προθεσμία, που 

είχε δοθεί με βάση το Ν. 4024/2011 

για την αξιολόγηση, προθεσμία που 

έληγε τον Δεκέμβριο του 2013. Στη 

χθεσινή συνεδρίαση της αρμόδιας 

κοινοβουλευτικής επιτροπής η 

υφυπουργός Διοικητικής Μεταρ-

ρύθμισης δήλωσε ότι «θα υπάρξει 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της 

αξιολόγησης των φορέων» και αυτό 

διότι «είναι μία αξιολόγηση που επι-

χειρείται για πρώτη φορά και κάθε 

αρχή είναι δύσκολη».

Τα υπουργεία που έστειλαν απα-

ντήσεις στη Βουλή είναι Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης, Εξωτερικών, 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη, Οικονομικών, Δικαιοσύ-

νης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

Μακεδονίας-Θράκης, Παιδείας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-

ων. Είναι αξιοσημείωτη η αναφορά 

στην απάντηση του ΥΠΕΚΑ, ότι 

μακροπρόθεσμα «θα επιτευχθεί ση-

μαντική μείωση κρατικής δαπάνης 

μέσω της μείωσης του μισθολογικού 

κόστους, λόγω του περιορισμού 

των οργανικών μονάδων και των 

αντίστοιχων θέσεων προϊσταμένων 

Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε-

ων και Τμημάτων».

Το υπουργείο ∆ι-

οικητικής Μεταρ-

ρύθµισης εισηγεί-

ται  µε νοµοθετική 

διάταξη, παράταση 

της προθεσµίας 

αξιολόγησης των 

υπουργείων, που 

έληγε τον ∆εκέµ-

βριο του 2013.

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



 Αύριο Παρασκευή 1η Νοεµβρίου 2013, θα πραγµατοποι-

ηθεί η ηµερίδα µε θέµα: «∆ιεπιστηµονική προσέγγιση στα 

έργα υποδοµών:  τεχνολογία, περιβάλλον, πολιτισµός», 

που διοργανώνει -στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 

(Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Α΄ 1)-  ο Τοµέας Αρχιτεκτονικού 

Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του Τµήµατος 

Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, ο Τοµέας Οικολογίας του Τµήµατος 

Βιολογίας ΑΠΘ και η Κοσµητεία της Πολυτεχνικής Σχολής 

του ΑΠΘ. Η επιστηµονική εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα 

του ΤΕΕ, του Ελληνικού Τµήµατος της UIA και της Εγνατίας 

Οδού AE. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ηµερίδας θ αναπτυ-

χθούν –µεταξύ άλλων- τα θέµατα:

-Ανάγκη για διεπιστηµονικότητα και πλαίσιο εφαρµογής της

-Οικολογία και κατασκευές: πράσινοι δρόµοι – πράσινες 

κατασκευές

-∆ιεπιστηµονικότητα στις µελέτες του Εθνικού Κτηµατο-

λογίου

-Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και οι αποκλειστικές αρµο-

διότητες των µηχανικών

-Η σηµασία της ωρίµανσης στην ολοκλήρωση των µεγάλων 

έργων

-∆ιεπιστηµονικότητα στις µελέτες και τα έργα της «Εγνατία 

Οδός ΑΕ»

-Η πολιτιστική διάσταση της ∆ιεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτό-

νων (UIA) στα έργα υποδοµών

-Αρχιτεκτονική και κατασκευές σε αρµονία

-Κατασκευαστές, Μελετητές: Μια σχέση ανάγκης

-Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις στα µεγάλα έργα: 

συνέργεια µε άλλες ειδικότητες

-Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου και µεγάλα τεχνικά έργα

-Η οικολογία τοπίου ως υπόβαθρο για τη διεπιστηµονική 

προσέγγιση στον περιβαλλοντικό σχεδιασµό

-Έργα Υποδοµών: µπορούµε να συµβάλουµε στην επιτυχή 

σύζευξή τους µε το αστικό περιβάλλον;

-Ευρωπαϊκές Προγραµµατικές Περίοδοι και συµβολή τους 

στα έργα υποδοµής στην Ελλάδα. Τι κερδίσαµε, ποια τα 

λάθη µας, τι µπορούµε να περιµένουµε. Η διεπιστηµονι-

κότητα στα έργα υποδοµής, απαραίτητη προϋπόθεση για 

τη συνέχεια.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

4
Νοεµβρίου

2013

για την «Ενίσχυση των δεξιοτήτων 

των εργατοτεχνιτών του κτιριακού τοµέα σε 

θέµατα Ενεργειακής Αποδοτικότητας και ΑΠΕ»

ΧΑΝΙΑ

9ο συνέδριο µε θέµα: «Ελληνική 

Γλώσσα και Ορολογία» 

ΑΘΗΝΑ

Περιφερειακό Τµήµατος 
∆υτικής Κρήτης του ΤΕΕ 

Ελληνική Εταιρεία Ορολογί-
ας, Εθνικό και Καποδιστρι-
ακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

7-9
Νοεµβρίου

2013

«Η οικονοµική κρίση και το σύστη-

µα παραγωγής δηµοσίων έργων» 

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας

13
Νοεµβρίου

2013

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού 

και Προστασίας (ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ), το Εθνικό 

Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναµικό Ινστι-

τούτο και η GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε. στο 

πλαίσιο του προγράµµατος INDES – MUSA 

διοργανώνουν σήµερα (6 µ.µ.- 9 µ.µ.) ενηµε-

ρωτική εκδήλωση µε τίτλο INDES – MUSA :  

“Πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραµµα  στο 

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης” 

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο Αµ-

φιθέατρο ΤΕΕ-ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49, 

Θεσσαλονίκη).  Είσοδος, ελεύθερη. 

Ηµερίδα για τα έργα υποδοµής

Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ελ-

ληνική Εταιρεία ∆ικαίου του Περιβάλλοντος 

διοργανώνουν -τη ∆ευτέρα 4 Νοεµβρίου 

και ώρα 18.30, στην αίθουσα τελετών του 

∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδη-

µίας 60)-συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, 

µε θέµα: "Η πολιτική των αυθαιρέτων στην 

Ελλάδα ".

Οµιλητές θα είναι οι:

-Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Σύµβουλος 

Επικρατείας

- ∆ηµήτρης Μέλισσας, Καθηγητής Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου

-Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, ∆ρ. Νοµικής, 

∆ικηγόρος

Στη συζήτηση –την οποία θα συντονίζει ο 

Κων/νος Μενουδάκος, επίτιµος Πρόεδρος 

του Συµβουλίου Επικρατείας- θα παρέµβει 

ο Χρήστος Σπίρτζης, Πρόεδρος του Τεχνι-

κού Επιµελητηρίου Ελλάδας.

Η πολιτική των  
αυθαιρέτων

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

Με τον τίτλο: «Η πιο χρυσοκόκκινη 

δύση της χρονιάς» δηµοσιεύθηκε 

σε site της Σαντορίνης (http://

atlantis-santorini.net/i_pio_

hrysokokkini_dysi_tis_hronias/) 

η παραπάνω φωτογραφία, την 

Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013, η οποία 

τραβήχτηκε στο νησί από την 

Ελένη Κωνσταντινίδου.

Η λεζάντα που την συνόδευε:  

«Απίστευτης οµορφιάς και 

χρωµάτων σκηνικό δηµιούργησε 

η δύση του ήλιου. Η φωτογραφία 

είναι πραγµατική, τραβηγµένη 

χωρίς φίλτρο και χωρίς καµία 

επεξεργασία».

Μία φωτογραφία, να σε ταξιδέψει…
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αύξηση διείσδυσης των  
ψηφιακών τεχνολογιών

Νεαρή λύκαινα τραυµατίσθηκε θανάσιµα, 

όταν παρασύρθηκε από διερχόµενο όχη-

µα, στην επαρχιακή οδό Καστοριάς-Κλει-

σούρας.

Στο σηµείο έσπευσε η οµάδα άµεσης 

επέµβασης του Αρκτούρου, που διαπί-

στωσε ότι το ζώο, ηλικίας 1-1,5 έτους και 

βάρους 20-25 κιλών, ήταν ήδη νεκρό.

Η περιοχή που συνέβη το ατύχηµα απο-

τελεί συχνό πέρασµα λύκων, ωστόσο ο 

επαρχιακός δρόµος δεν διαθέτει περί-

φραξη. Για το λόγο αυτό, ο "Αρκτούρος" 

συνιστά στους διερχόµενους οδηγούς να 

επιδεικνύουν την απαραίτητη προσοχή 

και να τηρούν τα όρια ταχύτητας.

Ανοδική πορεία συνεχίζει να παρουσιάζει η διείσδυση της χρήσης 

ψηφιακών τεχνολογιών στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα τελευ-

ταία στοιχεία της έρευνας Web ID της Focus Bari που παρουσιάστη-

καν στο συνέδριο Infocom World. Τα στοιχεία αφορούν τον περασµένο 

Σεπτέµβριο. Συγκεκριµένα:

-Το 73% των συµµετεχόντων στην έρευνα έκανε χρήση προσωπικού 

υπολογιστή και είχε πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο από 71% που ήταν τον 

Ιούνιο και στις δύο περιπτώσεις.

-Το 65% χρησιµοποιεί κάποιον συνδυαστικό πακέτο τηλεπικοινωνια-

κών υπηρεσιών (double/triple play) από 63% που ήταν.

-Το 52% έκανε χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης έναντι 49% 

τον Ιούνιο.

-Το 35% (από 32%) ήταν χρήστης smartphone

-Το 30% είχε πρόσβαση στο Internet µέσω κινητών τηλεφώνων. Το 

ποσοστό παρέµεινε στα ίδια επίπεδα.

-Το 21% (από 20%) αγοράζει µέσω ∆ιαδικτύου.

-Το 21% (από 19%) χρησιµοποιούσε εφαρµογές (apps) στο smartphone 

του.

Προκύπτει επίσης ότι ο τοµέας του ηλεκτρονικού εµπορίου παρου-

σιάζει µεγάλο ενδιαφέρον και σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες στις 

έρευνες της εταιρείας, είναι βέβαιο ότι η ανοδική τάση θα συνεχιστεί.

Μεταναστευτικό κύµα  
γιατρών 

«Επιστηµονική αφυδάτωση και κοινωνική αιµορραγία» χαρακτηρίζει 

η ηγεσία του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας (ΙΣΑ) τη µαζική φυγή των 

γιατρών σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Η ανεργία στον κλάδο 

µειώνεται, επειδή οι Έλληνες γιατροί µεταναστεύουν! Σύµφωνα µε τον 

ΙΣΑ, η ανεργία στο ιατρικό δυναµικό της Αθήνας σηµείωσε τους πρώ-

τους 10 µήνες του 2013 ένα ποσοστό 10,32% (2.598 γιατροί στους 25.163 

ενεργούς). Το 2012 ήταν 12,44% (3.147 γιατροί στους 25.303 ενεργούς). 

Η σχετική µείωση της ανεργίας από το 2012 στο 2013 οφείλεται, όµως, 

όχι στην «ανάπτυξη» που προβάλει εικονικά η κυβέρνηση, αλλά στη 

µεγάλη διαφυγή γιατρών τους τελευταίους 24 µήνες προς χώρες του 

εξωτερικού (6.872 έφυγαν µόνο από την Αθήνα προς άλλες χώρες). 

Προορισµοί πρώτης επιλογής αποτελούν η Μ. Βρετανία, η Γερµανία, η 

Σουηδία, η Ελβετία, η Γαλλία, το Βέλγιο, οι ΗΠΑ, τα Ηνωµένα Αραβι-

κά Εµιράτα, η Νορβηγία, η Ιταλία, η ∆ανία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η 

Κύπρος. 

Συλλαλητήριο έξω από το υπουργείο Ερ-

γασίας διοργανώνει η ηγεσία της Εθνικής 

Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, 

σήµερα  στις 11 το πρωί. Στην κινητοποί-

ηση θα λάβουν µέρος όλα τα άτοµα µε 

αναπηρία και χρόνιες παθήσεις µαζί µε τις 

οικογένειές τους διαµαρτυρόµενοι για την 

απαξίωση των ΑµεΑ, µε αφορµή και το γε-

γονός ότι δεν εξαιρούνται ούτε από το νέο, 

ενιαίο «χαράτσι» επί των ακινήτων. Για το 

λόγο αυτό, στη συνέχεια θα πραγµατοποι-

ηθεί πορεία στο υπουργείο Οικονοµικών.

Πλήθος φ/β παραγωγών, ανταποκρινόµενο στο κάλεσµα 

του Συνδέσµου Παραγωγών Ενέργειας µε Φωτοβολτα-

ϊκά (ΣΠΕΦ), συγκεντρώθηκε χθες  το πρωί έξω από το 

ΥΠΕΚΑ µε αφορµή την καθυστέρηση πληρωµών από 

το ΛΑΓΗΕ. Όπως τονίστηκε από τα µέλη του Συνδέ-

σµου, οι καθυστερήσεις των πληρωµών φτάνουν τους 9 

µήνες. Το προεδρείο του ΣΠΕΦ και κάποιοι ανεξάρτητοι 

παραγωγοί συναντήθηκαν µε τον κ. Παπαγεωργίου. 

Kατά τη συνάντηση που κράτησε περίπου µία ώρα, όπως 

µετέδωσε το energypress, οι παραγωγοί κατάφεραν να 

αποσπάσουν σηµαντικές δεσµεύσεις από τον κ. Παπαγε-

ωργίου. Αναλυτικότερα,  ο Υφυπουργός αφού συζήτησε 

αναλυτικά τα προβλήµατα ρευστότητας του κλάδου και 

αναγνώρισε την ορθότητα των αιτηµάτων των παραγω-

γών επί του θέµατος, δεσµεύθηκε πως:

- Εντός του 2013 θα έχουν εξοφληθεί ανυπερθέτως οι 

µήνες παραγωγής Απρίλιος και Μάιος και κατά πιθανό-

τητα 90% και ο Ιούνιος.

- Οι παράνοµοι συµψηφισµοί µεταξύ ∆ΕΗ – ∆ιαχειρι-

στών – ΛΑΓΗΕ για πόρους του ειδικού Λογαριασµού 

ΑΠΕ που «στριµώχνουν» αδίκως κάθε έλλειµµα ασύµµετρα σε υποσύνολο των ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ 

παύουν, αποκαθιστώντας έτσι την εκ του νόµου επιβαλλόµενη σύµµετρη µεταχείριση όλων.

- Ο συντελεστής απόσβεσης του φωτοβολταϊκού εξοπλισµού κατόπιν της συνεργασίας του Υφυπουργού 

ΠΕΚΑ µε τον Υπουργό Οικονοµικών για το θέµα, όπως άµεσα αναδείχθηκε το πρόβληµα από τον σύνδεσµο 

την επαύριον της προβληµατικής ΠΟΛ 1216, αποφασίστηκε να προσδιοριστεί στο 10%.

- Το θέµα του συµψηφισµού των οφειλών µεταξύ Φ/Β ηλεκτροπαραγωγών (ληξιπρόθεσµες οφειλές) και 

δηµοσίου (φόρων) συνεχίζει να βρίσκεται υπό επεξεργασία προς νοµική-τεχνική επίλυση.

ÍåêñÞ ëýêáéíá

ÓõëëáëçôÞñéï ÁìåÁ

Κινητοποίηση παραγωγών ενέργειας 
µε φωτοβολταϊκά



Φουτουριστικό στην όψη, µια κάψουλα 

ή καλύτερα ένα “αβγό”, κατά τα άλλα ένα 

ευρύχωρο για περίπου δέκα επιβάτες σκάφος 

jet, το οποίο αναπτύσσει ταχύτητα έως 25 

κόµβους, χάρη σε µια µηχανική 325 ίππων. 

Σχεδιάστηκε από τον Ιταλό Pierpaolo Lazzarini 

και κτίζεται στο ναυπηγείο S3 του Luca Solla, 

στη Νάπολη της Ιταλίας, εξ’ ολοκλήρου από 

fiberglass και κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο 

χάλυβα. Το συνολικό µήκος φτάνει στα 7,5 

µέτρα και η βασική έκδοση διαθέτει δυο 

καθίσµατα, ένα στην κάθε πλευρά, που 

µπορούν άνετα να φιλοξενήσουν τέσσερα 

άτοµα το καθένα, ενώ υπάρχουν δυνατότητες 

παραλλαγής, π.χ. µε ένα “κρεβάτι” στο πάνω 

µέρος για ηλιοθεραπεία ή µια πλατφόρµα στο 

πίσω µέρος για βουτιές στη θάλασσα.

Η ιδέα ήταν “µια βάρκα αρκετά µικρή για να 

ελίσσεται εύκολα, αλλά αρκετά ευρύχωρη 

για να πάρει µια παρέα φίλων για µια βόλτα 

ή έξοδο από ένα µεγαλύτερο σκάφος” 

υποστηρίζει ο σχεδιαστής. Αυτό που 

οπωσδήποτε 

πέτυχε είναι 

το σκάφος του 

να ξεχωρίζει 

ανάµεσα στις 

άλλες βάρκες 

στο λιµάνι.
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Αυτή η θερινή εξοχική κατοικία σχεδιάστηκε 

για να κτιστεί στην περιοχή Mattaranya της 

Βαρκελώνης, στη µέση ενός εντυπωσιακού 

τοπίου, µαζί µε πολλές άλλες εξοχικές κατοικίες, 

η κάθε µια έργο ενός αρχιτεκτονικού γραφείου 

µε διεθνή φήµη. Η ιδέα ανήκει στο επενδυτικό 

γραφείο του Christian Bourdais και η συγκεκριµένη κατοικία, συνολικής επιφάνειας 

300 τ.µ., είναι δηµιουργία του αµερικάνικου αρχιτεκτονικού γραφείου Johnston 

Marklee. 

Σύµφωνα µε το σχεδιασµό η κατοικία ανυψώνεται πάνω από το έδαφος και το γεγονός 

ότι το περίγραµµα της είναι στρογγυλό, προσφέρει τη δυνατότητα στους ενοίκους να 

έχουν µια θέα 360 µοιρών. Τα ψηλά ταβάνια και η εσωτερική διαρρύθµιση, επιτρέπει 

καθ‘ όλη τη διάρκεια της ηµέρας να έχει άπλετο φυσικό φως.  

Ιδιαίτερη φροντίδα έχει δοθεί στην αρµονική διασύνδεση της κουζίνας µε την 

τραπεζαρία, αλλά και τους άλλους χώρους του σπιτιού, ενώ ένα σύστηµα από 

συρόµενες πόρτες-τοίχους, επιτρέπουν να δηµιουργηθούν µικρότεροι και ...οικείοι 

χώροι. Τα µεγάλα ανοίγµατα των παραθύρων εξασφαλίζουν µια απολαυστική θέα στην 

ισπανική ύπαιθρο. 

Στην ταράτσα του κτιρίου έχει προβλεφθεί µια ανοικτή βεράντα µε ανεµπόδιστη 

πανοραµική θέα στην γύρω περιοχή, αλλά και ένα spa για ώρες χαλάρωσης. 

ΕΝΑ ΑΒΓΟ ΠΟΥ ΤΡΕΧΕΙ  

25 ΜΙΛΙΑ/ΩΡΑ

Τα προσωπικά δεδοµένα 38 εκατοµµυρίων ατόµων απ’ όλο τον κόσµο απέσπασαν 

χάκερ από την αµερικανική εταιρεία λογισµικού Adobe !

Μεταξύ των στοιχείων, στα οποία οι χάκερς απέκτησαν πρόσβαση περιλαµβάνονται 

ονόµατα πελατών, κρυπτογραφηµένοι κωδικοί ασφαλείας (passwords) και 

κρυπτογραφηµένοι αριθµοί πιστωτικών καρτών. 

Έκλεψαν, επίσης, τµήµατα του πηγαίου κώδικα 

του Photoshop, του δηµοφιλούς προγράµµατος 

επεξεργασίας φωτογραφιών.

Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει να αναδιαµορφώνει 

τους κωδικούς ασφαλείας των λογαριασµών που 

πιθανώς παραβιάστηκαν και οι αντίστοιχοι χρήστες-

πελάτες της θα λάβουν σχετική ειδοποίηση µε το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για τις αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, συστήνει στους πελάτες 

της να αλλάξουν τους κωδικούς τους, ιδίως αν χρησιµοποιούν τους ίδιους και σε άλλες 

ιστοσελίδες !



Ο µεγάλος νικητής του ∆ιαγωνισµού 

Επιχειρηµατικότητας MESUP ανα-

δείχτηκε ο Κρητικός Μηχανολόγος 

Μηχανικός κ. Μανόλης Τσικανδυλά-

κης. Η επιχειρηµατική πρόταση του 

κ. Τσικανδυλάκη, η οποία και του 

χάρισε το βραβείο ήταν η Κατασκευή 

Υβριδικών Ηλιακών Τρικύκλων 

Μοτοποδηλάτων ή αλλιώς Sunnyclist, 

το οποίο και έκανε την εµφάνιση 

του στους δρόµους του Ηρακλεί-

ου. "Η ιδέα για την κατασκευή του 

Sunnyclist ξεκίνησε πριν 3 χρόνια 

µε αφορµή µια κουβέντα µε έναν 

φοιτητή, ο οποίος ήθελε να φτιάξει 

ένα ηλιακό δίκυκλο ποδήλατο ως ερ-

γασία στην σχολή του. Τότε σκέφτηκα 

ότι ένα δίκυκλο ηλιακό ποδήλατο δεν 

είναι εφικτό, καθώς το ηλιακό πάνελ 

χρειάζεται χώρο. Ήθελα, λοιπόν, να 

κατασκευάσω ένα οικολογικό, αυτό-

νοµο όχηµα, αλλά να προωθώ και την 

ποδηλασία την ίδια στιγµή. ∆εν είχε 

γίνει προσπάθεια να φτιαχτεί κάτι 

τέτοιο. Η ιδέα µου εξελίχτηκε σε ένα 

υβριδικό, ηλιακό όχηµα, τρίκυκλο, 

τριθέσιο µοτοποδήλατο!", σηµειώνει 

ο κ. Τσικανδυλάκης µιλώντας στο 

prismanews.gr. Το όχηµα µπορεί να 

διανύσει 17000 χλµ. τον χρόνο δίχως 

να µπει στην µπρίζα. Βασικά είναι 

αυτόνοµο, ούτε µπρίζα χρειάζεται, 

ούτε καύσιµα. Έχει µεγάλη αυτο-

νοµία και η µπαταρία του µπορεί να 

φορτιστεί από τον ήλιο µέσα σε µια 

µέρα, δήλωσε ο ίδιος.

Çëéáêü ôñßêõêëï êáôáóêåýáóå  

êñçôéêüò Ìç÷áíéêüò

Μέχρι το τέλος του έτους αναµένεται να ολο-

κληρωθεί η διαπραγµάτευση, που διεξάγεται 

µεταξύ  ελληνικού δηµοσίου και Εκκλησίας της 

Ελλάδας, για την επίτευξη συµφωνίας  µεταφοράς 

του υπουργείου Περιβάλλοντος στην περιοχή 

της πλατείας Συντάγµατος. θα ακολουθήσουν 

εργασίες ανακαίνισης για περίπου ένα έτος, ώστε 

από τις αρχές του 2015 να εγκατασταθεί το σύνολο 

των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ στο κτίριο της οδού 

Μητροπόλεως, συνολικής επιφάνειας 10.000 

τετραγωνικών µέτρων, ιδιοκτησίας της Εκκλησίας 

της Ελλάδας, που παραµένει εγκαταλελειµµένο την 

τελευταία πενταετία, µετά την µετεγκατάσταση του 

υπουργείου Παιδείας στο Μαρούσι. 

Σε συνέχεια πληροφοριών που είδαν το φως της 

δηµοσιότητας τις τελευταίες εβδοµάδες ανακοι-

νώθηκε επισήµως ότι “ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης 

Μανιάτης, απέστειλε χθες επιστολή στον Αρχιεπί-

σκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυµο 

Β’, µε την οποία τον ενηµερώνει για τη θετική 

ανταπόκριση του ΥΠΕΚΑ, ως προς την εκµίσθωση 

ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του, σε συ-

νέχεια επιστολής της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 

της Ελλάδος που εκδήλωνε σχετικό ενδιαφέρον”. 

Προηγήθηκε τον περασµένο Μάιο η ακύρωση 

της συµφωνίας του ΥΠΕΚΑ, µε τον ιδιωτικό όµιλο 

για τη  µετεγκατάσταση του ΥΠΕΚΑ στο κτίριο του 

Μινιόν στην οδό Πατησίων, εξαιτίας της αδυναµίας 

του ιδιοκτήτη να υλοποιήσει την προβλεπόµενη 

επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ, ανταποκρινόµενος 

σε χρονοδιαγράµµατα και υποχρεώσεις για την 

ανακαίνιση του κτιρίου. 

Κύκλοι του ΥΠΕΚΑ αναφέρουν ότι η επιλογή του 

κτιρίου της οδού Μητροπόλεως είναι οικονοµικά 

συµφέρουσα για το δηµόσιο, µε µηνιαίο µίσθωµα 

90.000 ευρών δηλαδή ετήσιο µίσθωµα της τάξης 

του 1 εκατοµµυρίου ευρώ, ενώ το υπουργείο 

πληρώνει σήµερα για τη στέγαση των υπηρεσιών 

του σε 29 διαφορετικά κτίρια συνολικά µισθώµατα 

ύψους 6 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ το µίσθωµα στο 

Μινιόν θα ήταν 1,8 εκατ. ευρώ ετησίως. 

Όπως επισηµαίνει ο υπουργός ΠΕΚΑ στην επιστολή 

του, ήδη η Επιτροπή Στέγασης ∆ηµοσίων Χώρων 

γνωµοδότησε θετικά ότι το συγκεκριµένο κτίριο 

(πρώην Υπουργείο Παιδείας) καλύπτει τις στεγαστι-

κές ανάγκες του ΥΠΕΚΑ. Όπως τονίζεται, το ΥΠΕΚΑ 

προσβλέπει στην στενή και καλή συνεργασία για 

την ολοκλήρωση του έργου, ώστε άµεσα να ολο-

κληρωθούν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες 

και από τις δυο πλευρές, και η µετεγκατάσταση να 

γίνει στο συντοµότερο δυνατό χρόνο.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας µετεγκατάστα-

σης αναµένεται να οριστικοποιηθούν οι αναγκαίες 

λεπτοµέρειες και τα επόµενα βήµατα που αφορούν:

Στην έγκριση της απαιτούµενης πίστωσης από την 

αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΟΙΚ – ΓΛΚ 

Στην κατάρτιση κατόψεων µε βάση το κτιριολογικό 

πρόγραµµα 

Στην έγκριση πρακτικού καταλληλότητας από την 

Επιτροπή Στέγασης ∆ηµοσίων Χώρων

Στην αποδοχή του Πρακτικού από την Εκκλησία της 

Ελλάδος

Στην έγκριση του Πρακτικού από την Αποκεντρω-

µένη ∆ιοίκηση Αττικής 

Στην υπογραφή µισθωτηρίου συµβολαίου από ΚΕ∆ 

Αθηνών και Εκκλησία της Ελλάδος.

ΜΙΣΘΩΜΑ 90.000 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΓΙΑ 10.000 Τ.Μ.

Το ΥΠΕΚΑ µετακοµίζει στην οδό Μητροπόλεως 

Κάλεσµα σε αγροτικούς συνεταιρισµούς, δήµους, 

εταιρείες και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται 

στη συλλογή, διαχείριση και τελική διάθεση ή 

αξιοποίηση προϊόντων βιοµάζας να υποβάλουν µη 

δεσµευτικές προσφορές απευθύνει η ∆ηµοτική 

Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης Πτολεµαΐδας ∆ήµου 

Εορδαίας (∆.Ε.ΤΗ.Π.). Η επιχείρηση εξετάζει την 

κατασκευή µονάδας συµπαραγωγής ηλεκτρισµού/

θερµότητας (ΣΗΘ) από βιοµάζα στην Πτολεµαΐδα. 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, για τη λειτουργία 

της µονάδας εκτιµάται ότι θα απαιτηθούν 16.000 

τόνοι ξύλου σε µορφή θρυµµατισµένων τεµαχιδίων 

(Wood Chips) και 2.700 αγροτικών υπολειµµάτων 

(άχυρο) σε µορφή µπάλας. Οι ενδιαφερόµενοι φο-

ρείς καλούνται να υποβάλλουν Φάκελο Συµµετοχής 

στην εν λόγω διαδικασία, είτε µεµονωµένα είτε σε 

κοινοπραξία ή σύµπραξη.

Ðñüóêëçóç åíäéáöÝñïíôïò 

ãéá ôçëåèÝñìáíóç óôçí 

ÐôïëåìáÀäá
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Τόκοι, χρεολύσια, οφειλές και αποπληρωµές θα 

καλυφθούν από τις δόσεις- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 4,1 ∆ΙΣ. ΠΙΕΖΟΥΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ «ΠΑΚΕΤΟ»- Ισχυρό όπλο των ελεγκτών τα 5,9 δισ. που 

των διαπραγµατεύσεων µε τους δανειστές- ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΤΡΙΓΜΟΙ 
ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- 65 βουλευτές ζήτησαν από τον υπ. Οικονοµικών 

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΤΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ- Για να καλυφθούν τυχόν επιπλέον 

ανάγκες των τραπεζών που θα προκύψουν από τα stress test της 

 ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΕ OFFSHORE ΚΑΙ 
ΕΝΕΧΥΡΟ∆ΑΝΕΙΣΤΗΡΙΑ-Πολυτελή ΙΧ έως και παράνοµο τσίπουρο στα 

Η OCEAN RIG ΚΑΙ Η ENERGEAN OIL ΕΝΩΝΟΥΝ 
ΤΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕΙΩΣΗ 13% ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ 

ΜΕ 2,2 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ- ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΕΥΡΩ 
ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ- Η FED διατηρεί αµετάβλητο το πρόγραµµα 

αγοράς οµολόγων, πιέζοντας την ισοτιµία του δολαρίου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Το Ταµείο θα συµµετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της 

Eurobank- ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Σχέδιο-“πιλότος” του ΤΧΣ για 

το placement- ΗΧΗΡΟ «ΠΑΡΩΝ» ΞΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τα κριτήρια για την επιχορήγηση- ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 1 ∆ΙΣ. ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΕ 17.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
οικονοµίας- ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK ΓΙΑ ΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
«ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΑΠΟ Σ. ΛΑΒΡΟΦ ΓΙΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

σφοδρές αντιδράσεις βουλευτών- ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΓΙΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ-ΟΙΚΟΠΕ∆Α- Συγκρατηµένη αισιοδοξία στο Μαξίµου για 

τη διαπραγµάτευση µε την τρόικα.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Συµφωνία 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΖΗΤΗΣΕ Η ΑΘΗΝΑ- Θετική εµφανίζεται η 

 ΠΡΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑ ΚΑΙ 
ΕΜΠ-  ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ 
ΓΛΕΖΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΡΙΖΑ.

ΤΑ ΝΕΑ:

µαµούθ µε τον Γιάννη Στουρνάρα στο υπουργείο του- «ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΦΕΡΝΕΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ΓΛΕΖΟΣ ΥΨΩΝΕΙ ΣΗΜΑΙΑ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  ΛΕΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΓΟΙ ΜΕΣΩ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 

«ΛΕΦΤΑ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ∆ΕΝ ΠΕΙΘΟΥΜΕ»  Η ΤΡΟΪΚΑ ΣΤΟ 
«Ε∆ΩΛΙΟ» ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ-

«ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ή ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ∆ΕΗ».

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Στριµωγµένη από 

βουλευτές αλλά και δανειστές η κυβέρνηση- ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ… 
∆ΑΝΗ!
κυβέρνηση, την οποία πιέζουν για µείωση της φορολογίας ακινήτων 

Ο ΥΠΟΚΛΕΨΑΣ ΤΟΥ.. ΥΠΟΚΛΕΨΑΝΤΟΣ 
ΝΑ ∆ΩΣΕΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Η 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

ΕΘΝΟΣ: 

µε τις παλαιές ρυθµίσεις- ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ 
ΛΑΒΡΟΦ ΓΙΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

ΟΜΕΡΤΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΞΥΛΟ- 
∆ιαπιστώνουν αλληλεγγύη στη συγκάλυψη, απροθυµία, και στραβά 

ΛΕΟΝΤΑΡΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ν.∆. ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αγοράζει χρόνο η κυβέρνηση ύστερα από αντιδράσεις 

βουλευτών- κοινωνίας- ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΟΒΙΕΤ- 53 βουλευτές 

ΣΤΟ Ε∆ΩΛΙΟ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ Η ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ- Προκαλούν 

δυσανάλογη πολιτική ζηµιά.

Η ΑΥΓΗ: «ΤΑ 
ΦΟΥΣΚΩΝΟΥΜΕ»!- Χωρίς αποφάσεις η συνάντηση Σαµαρά- Βενιζέλου, 

χωρίς θέσεις η κυβέρνηση έναντι της τρόικας στις συνοµιλίες για τα 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ!

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Τι συνέβη στις 26 Οκτωβρίου στο Μυστρά- ΤΟ ΑΓΙΟ 
ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ!
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  |

Σε αλλαγές επί του νοµοσχεδίου για τη φορολογία 

µπροστά στις έντονες αντιδράσεις των βουλευτών των δύο 

κοµµάτων. Παρά το γεγονός ότι ως ισχυρότερο σενάριο 

παραµένει αυτό των βελτιώσεων επί του νοµοσχεδίου 

για τον ενιαίο φόρο µε τη διόρθωση κάποιων ακραίων 

περιπτώσεων που έχουν αναδείξει οι βουλευτές και, 

πάντως, όχι η ανατροπή του νοµοσχεδίου, η πρόταση 

ήρθε να µεταβάλει την πολιτική εξίσωση που καλείται να 

αντιµετωπίσει ο πρωθυπουργός.

της κυβέρνησης παραµένει η διεύρυνση της φορολογικής 

βάσης. Το µήνυµα του πρωθυπουργού, ο οποίος άλλωστε 

έχει πλήρη εικόνα των δηµοσιονοµικών µεγεθών, ήταν 

ότι ναι µεν θα υπάρξουν βελτιώσεις, όχι όµως και πλήρης 

ανατροπή του νοµοσχεδίου που προβλέπει ρητώς τη 

φορολόγηση όχι µόνον των αστικών ακινήτων, αλλά και 

ανεκµετάλλευτων οικοπέδων, γεωργικών εκτάσεων ακόµη 

και χέρσων χωραφιών.

Με αυτό το δεδοµένο, Θεωρείται πιθανότερο να 

µην εξαιρεθούν νέες κατηγορίες ακινήτων, αλλά να 

ρυθµίσεις για οµάδες πληθυσµού που βρίσκονται σε 

υπάρξουν εσωτερικές αλλαγές που θα καθιστούν τις 

επιβαρύνσεις περισσότερο προοδευτικές.

και Βενιζέλος φέρονται να συµφώνησαν ότι ήταν, ούτως ή 

άλλως, δίχως νόηµα η αρχική επιλογή να φορολογηθούν 

στάνες, αποθήκες και λοιποί αγροτικοί βοηθητικοί χώροι, 

ζήτηµα για το οποίο αντέδρασαν άλλωστε και οι βουλευτές 

συνεχείς, όχι µόνο υπό την πίεση των βουλευτών, αλλά 

και γιατί έχουµε πλήρη συνείδηση των δυσκολιών της 

Βενιζέλος.

Σαµαράς και Βενιζέλος επικεντρώθηκαν και στην 

επικείµενη επανέναρξη της διαπραγµάτευσης µε την 

τρόικα, η ηµεροµηνία επιστροφής των εκπροσώπων 

προσθέτοντας ότι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος 

ενδυναµώνει τη διαπραγµατευτική θέση της χώρας. 

Στο τραπέζι ετέθη και το ζήτηµα των αµυντικών 

βιοµηχανιών, το οποίο αποτελεί αγκάθι για την 

διεµήνυαν χθες στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού, 

ουσιαστικώς επιβεβαιώνοντας όσα είχε πει, νωρίτερα στη 

Βουλή, η κ. Φώφη Γεννηµατά ότι, δηλαδή, η κυβέρνηση δεν 

θα αποδεχθεί λουκέτο, όπως απαιτεί η τρόικα.

Ο κ. Βενιζέλος εξέφρασε στον κ. Σαµαρά την ανησυχία του 

όπως έχει πει, στοχεύουν στη διατάραξη της κυβερνητικής 

στο ίδιο ακραίο δεξιό τόξο το οποίο επιδιώκει την πτώση 

της κυβέρνησης.

Πρωθυπουργός και αντιπρόεδρος αναµένεται να έχουν νέα 

συνάντηση σήµερα, µε τη συµµετοχή και των συναρµόδιων 

Σκαραµαγκά.

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΟΡΩΝ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  |

Οι δαπάνες για την Παιδεία µειώθηκαν από το 2008 έως 

Βρετανία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη ∆ανία, στην 

Σλοβακία, στη Ρουµανία, στη Βουλγαρία, στην Ιταλία, στην 

Σύµφωνα µε την έκθεση του Παρατηρητηρίου για την 

σύστηµα εκπαίδευσης αντιµετωπίζει σοβαρές πρόκλησης 

όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα και την ικανότητα 

του να εξασφαλίσει την επιτυχή µετάβαση των νέων στην 

απασχόληση. Σε γενικές γραµµές, η έκθεση υπογραµµίζει 

την ανάγκη να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη πρόσβαση 

στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, να αυξηθεί 

η συµµετοχή των ενηλίκων στη διά βίου µάθηση, να 

βελτιωθεί η αξιολόγηση και η ανταµοιβή των δασκάλων 

και των εκπαιδευτικών, να βελτιωθούν οι σχολικές 

υποδοµές σε όλα τα επίπεδα και, τέλος, να υπάρξει 

ουσιαστική βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάστασης 

των µειονεκτούντων οµάδων, συµπεριλαµβανοµένων 

υπόψη την αυστηρή δηµοσιονοµική προσαρµογή, η 
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έκθεση του Παρατηρητηρίου επισηµαίνει ότι η ελληνική 

εκπαίδευση επηρεάζεται αρνητικά από τη µείωση των 

δηµόσιων δαπανών και τις σηµαντικές περικοπές του 

το βασικό ζητούµενο της ελληνικής εκπαίδευσης είναι 

η αποτελεσµατική εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων σε 

πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση 

ανάγκη να αυξηθεί σηµαντικά η πρόσβαση σε ποιοτική 

επενδύσεων σε υποδοµές, µε πόρους των διαρθρωτικών 

κατατάσσεται ανάµεσα στις χώρες µε τις λιγότερες ώρες 

χωρών του ΟΟΣΑ.

ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΑΜΑΛΙΑ ΣΕ 
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΑ ΝΕΑ

στην περίφηµη κατάληψη της βίλας Αµαλία, στη συµβολή 

των οδών Αχαρνών και Χέυδεν, την αποµάκρυνση 

των καταληψιών και τη σφράγιση του διατηρητέου, οι 

διαδικασίες για τη µετατροπή του σε σχολείο έχουν 

προχωρήσει σηµαντικά.

Πριν από λίγες ηµέρες το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αθηναίων 

ενέκρινε κατά πλειοψηφία σε σύνολο 33 ψηφισάντων 

Πορτάλιου) την τεχνική µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης 

Αθηνών (Αχαρνών 80-82 και Χέυδεν 35).

Όπως τονίζεται σε ανάρτηση του ∆ήµου Αθηναίων 

στη ∆ιαύγεια, σκοπός της έγκρισης είναι η µελέτη να 

υποβληθεί προς ένταξη στο περιφερειακό επιχειρησιακό 

Στην απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναφέρεται ότι 

η µελέτη αφορά την ανακατασκευή των δύο διατηρητέων 

κτιρίων που αποτελούν το σχολικό συγκρότηµα στη 

συµβολή των οδών Αχαρνών και Χέυδεν, προκειµένου να 

κτιρίων εσωτερικά µε νέα διαρρύθµιση, την ενίσχυση των 

εξωτερικών τους τοίχων µε ενέµατα σε συνεργασία µε νέο 

φέροντα οργανισµό, την πλήρη ανακατασκευή τους και την 

συµβολή των οδών Αχαρνών 80-82 και Χέυδεν 35 ήταν 

υπό κατάληψη για περισσότερα από 20 χρόνια. Στις 20 

∆εκεµβρίου πέρσι δυνάµεις της Αστυνοµίας µπήκαν στο 

κτίριο έπειτα από καταγγελίες για διακίνηση ναρκωτικών. 

είχε κάνει λόγο για έναν χώρο που επί χρόνια ήταν 

εργαστήρι ανοµίας.

ΖΩΗ... ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  |

Η ζωή... ποδήλατο έχει γίνει για τους Έλληνες, καθώς το 

I.X. άγγιξαν µόλις και µετά βίας τις 58.000, σύµφωνα µε 

πλέον το ποδήλατο, µε τις πωλήσεις του οικονοµικού και 

οικολογικού µέσου µεταφοράς να ξεπερνούν για πρώτη 

φορά µετά από αρκετές δεκαετίες αυτές των αυτοκινήτων! 

Η οικονοµική κρίση έκανε τους Έλληνες αλλά και πολίτες 

εµφανίστηκε σε χώρες όπως η Γερµανία, η Βρετανία, η 

Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ουγγαρία, ενώ οι πωλήσεις 

των αυτοκινήτων ξεπέρασαν αυτές των ποδηλάτων µόνο 

κρίση και το κόστος της βενζίνης πολλαπλασίασαν τον 

αριθµό των ανθρώπων που αγόρασαν ποδήλατα για να 

µετακινούνται µέσα στην πόλη.

Ο κ. Ηρακλής Πλιάκης, ιδιοκτήτης καταστήµατος ποδηλάτων 

π κίνηση του ποδηλάτου το τελευταίο διάστηµα αλλά 

δηλαδή, δεν πλουτίσαµε ξαφνικά. Η µεγάλη επιτυχία µας 

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Αθήνα, καθώς ο 

επίσης ιδιοκτήτης καταστήµατος ποδηλάτων κ. Βασίλης 

Τσιρίκος εκτιµά ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανοίξει 

τουλάχιστον 50 µε 60 νέα καταστήµατα στην Αττική. 

υπηρεσίες, χωρίς να πωλούν ποδήλατα.

Σε περιόδους κρίσης κόσµος που έχει ένα µικρό ποσό στην 

λοιπόν ότι είναι στη µόδα τα ποδήλατα, οπότε άνοιξαν νέα 

καταστήµατα. Το µόνο πρόβληµα ήταν ότι αρκετοί από 

αυτούς δεν ήξεραν τίποτα για το αντικείµενο και ήδη έχουν 

Οι καταστηµατάρχες, όµως, δεν πιστεύουν ότι οι πωλήσεις 

ποδηλάτων θα συνεχίσουν να σπάνε το ένα ρεκόρ µετά 

το ποδήλατο ως µια οικονοµική εναλλακτική λύση 

µετακίνησης.

Πάντα µε επιφυλάξεις φυσικά, καθώς η Αθήνα δεν είναι 

του κόσµου ήταν περιορισµένη και σκέφτονταν ακόµα και 

την επένδυση των 300 έως 500 ευρώ.

Έτσι, όπως και όλες οι άλλες αγορές, επηρεάστηκε και 

αυτή του ποδηλάτου. Τα τελευταία δύο χρόνια οι πωλήσεις 

είναι πτωτικές αλλά πιστεύω ότι η κάθοδος αυτή είναι 


