
Ολιγοήμερη παράταση δόθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης στην καταληκτική 
ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, 

Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών», τού ΕΣΠΑ. Ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται 
μέχρι την Πέμπτη, 16 Μαΐου, και ώρα 17.00, η καταληκτική ημερομηνία για την 

ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει 
κωδικό στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, δηλαδή 

την Παρασκευή, 10 Μαΐου, ώρα 17.00. Καταληκτική προθεσμία φυσικής υποβολής 
των φακέλων παραμένει η 20η Μαΐου.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τον μύθο του φορολογούμενου στο Βορρά 
που πληρώνει τη διάσωση χωρών του Νότου, 
λόγω της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη, κα-
ταρρίπτει οικονομική ανάλυση του Reuters. 
Οι φορολογούμενοι του Βορρά, υπογραμ-
μίζει, δεν ξόδεψαν ούτε ένα σεντ για τη 
διάσωση των χωρών του Νότου, αντίθετα, οι 
κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Φινλανδίας, 
της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Γαλλίας 
αποταμίευσαν δισεκατομμύρια ευρώ χάρη 
στην πτώση των επιτοκίων δανεισμού τους.  
Πλην, όμως, για προεκλογικούς λόγους, 
όπως σημειώνει το Reuters, προβάλλεται η 
ιδέα του σκληρά εργαζόμενου φορολογού-
μενου του Βορρά, που καλείται να πληρώσει 
απερισκεψίες και λάθη των κυβερνήσεων 
του Νότου. 
Σύμφωνα με την ασφαλιστική εταιρεία Allianz 
η Γερμανία στη διετία 2010-2012 κέρδισε 
10,2 δισ. ευρώ από την πτώση των επιτοκίων 
στα δεκαετή ομόλογα, ενώ το Οικονομικό 
Ινστιτούτο IfW, αναφέρει ότι η Γερμανία κέρ-
δισε 8,6 δισ. ευρώ το 2011 λόγω των χαμη-
λών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας και τις προτιμήσεις των επενδυτών 
στα ομόλογά της. Το συνολικό κέρδος για 
τη Γερμανία υπολογίζεται στην τριετία στα 67 
δισ. ευρώ και ανάλογα είναι τα κέρδη για τις 
άλλες χώρες του Βορρά. 
Ο μόνος κίνδυνος γι’ αυτές, σύμφωνα με το 
Reuters, θα ήταν μία ενδεχόμενη χρεοκοπία 
ή έξοδος από το ευρώ γιατί, κατά τα άλλα 
«ακόμη κι αν χρειαστεί να διαγράψουμε και 
1 δισ. ευρώ από το χρέος της Ελλάδας μέσα 
στα επόμενα δέκα χρόνια και πάλι θα έχουμε 
βγει κερδισμένοι» δήλωσε, χαρακτηριστικά, 
ο Μάρτι Σάλμι, στέλεχος του υπουργείου 
Οικονομικών της Φινλανδίας !

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

 Νέα έκρηξη της ανεργίας 
ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟ 64,2% ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Εκρηκτικές διαστάσεις έχει 
προσλάβει πλέον η ανεργία η 
οποία σκαρφάλωσε στο 27% 
τον Φεβρουάριο ενώ από τα 
στοιχεία προκύπτει ότι η δυνα-
μική δεν είναι ελέγξιμη. Ίλιγγο 
προκαλούν τα στοιχεία για 
την ανεργία των νέων η οποία 
βρίσκεται στο 64,2%. Ο Τύπος 
έγραψε ότι  «η κυβέρνηση θα 
προσπαθήσει να χρησιμοποιή-
σει τα στοιχεία αυτά ως μέσο 
πίεσης προς τις Βρυξέλλες 
ώστε να επιτύχει τον σχεδιασμό 
για εκταμίευση δυο δόσεων 
ταυτόχρονα και να μπορέσει να 
ρίξει ρευστό στην αγορά. 
 Από την άλλη πλευρά όμως τα 
στοιχεία αυτά υποσκάπτουν την 
προσπάθεια αλλαγής κλίμα-
τος και αμαυρώνουν το τοπίο, 
διαγράφοντας με τα μελανότε-
ρα χρώματα την επικρατούσα 
κατάσταση στην Ελλάδα». 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι αυξήθη-
καν κατά 245.021 άτομα σε 
σχέση με το Φεβρουάριο του 
2012 (+22,8%) και κατά 11.663 
άτομα σε σχέση με τον Ιανου-
άριο του 2013 (+0,9%) και 
ανήλθαν σε 1.320.189 άτομα. 
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι 
ο κύριος όγκος των ανέργων 

είναι στις ηλικίες 15-24 ετών με 

τον δείκτη να έχει «σκαρφαλώ-

σει» στο 64,2%. Ακολουθεί η 

ομάδα 25-34 με 36,2% και η 35 

- 44 με 23,7%.Το υψηλότερο 

ποσοστό ανεργίας καταγρά-

φεται στις γυναίκες, όπου αυξή-

θηκε σε 31% από 25,7% ένα 

χρόνο νωρίτερα. Στους άνδρες 

αυξήθηκε σε 24,1% από 19%. 

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν 

κατά 270.766 άτομα σε σχέση 

με τον Φεβρουάριο του 2012 

(-7,1%) και κατά 28.650 άτομα 

σε σχέση με τον Ιανουάριο του 

2013 (-0,8%) και διαμορφώθη-

καν σε 3.568.186 άτομα.

Οι άνεργοι 
ανέρχονται σε 
1.320.189 άτομα 
και έχουν αυξη-
θεί κατά 245.021 
άτομα (22,8%) σε 
έναν μόλις χρόνο. 
Στους νέους η 
ανεργία καταρρί-
πτει συνεχώς κάθε 
αρνητικό ρεκόρ, 
καθώς έφθασε στο 
64,2%, 10 μονάδες 
υψηλότερα από 
πέρυσι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7 - 8  αποκόμματα εφημερίδων
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: " Έργα μεταφορικών υποδομών ως 
μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας"
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

3-4
Ιουνίου
2013

20-22
Μαΐου
2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 5ο Διεθνές Συνέδριο: «Μη Κατα-
στροφικός Έλεγχος Προηγμένων Υλικών»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων 
(ΕΛΕΜΚΕ)

ΣΗΜΕΡΑ 10-05-2013

ΑΘΗΝΑ
➦ Ξεκινούν σήμερα στις 6 μ.μ. οι εργασί-
ες του διήμερου συνεδρίου με θέμα: «Το 
ελληνικό βιβλίο στην κρίση: Σκέψεις για το 
παρελθόν, παρατηρήσεις για το παρόν, ιδέες 
γα το μέλλον», στο Αμφιθέατρο Ιω. Δρακό-
πουλος, Προπύλαια.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: στη Διαχείριση, τη 
Μηχανική, το Σχεδιασμό και την Οικονομική του 
Περιβάλλοντος
ΜΥΚΟΝΟΣ

Τμήμα Μηχανικών Χωρο-
ταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
άλλοι φορείς

24-28
Ιουνίου
2013

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ 
διοργανώνει –από τις 20 ως τις 22 Μαίου 2013- 
επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Υγεία και 
Ασφάλεια» στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Τσιούμης» 
του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 
Πολυτεχνικής Σχολής. 
Τα θέματα που θ αναπτυχθούν  είναι:
-«Εκπαίδευση – Επιμόρφωση», Κ. Παπαϊωάννου, 
Ομοτ. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
Α.Π.Θ.
- «Υγεία και Ασφάλεια στο ΑΠΘ», Ν. Μανουσαρίδης-
Ι. Παπούλιας (Τεχνικές Υπηρεσίες ΑΠΘ)
- «Η Επιθεώρηση Εργασίας», M. Δόση, αρχιτέκτο-
νας-Ειδική Επιθεωρήτρια εργασίας στο Σ.Ε.Π.Ε
- «Ιατρική Εργασίας και Δημόσια Υγεία», Κυρ. Μιχα-
λοπούλου, Ειδική Ιατρός Εργασίας ΠΦΛ ΑΠΘ
- « Η Πιστοποιίηση στην Υγιεινή και Ασφάλεια»,  
Γ. Οικονομίδης, Διευθυντής Πιστοποίησης ΤUV 
HELLAS
- «Νομοθετικό πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια 
στην εργασία», Ν. Μαραγκός, Διευθυντής ΚΕΠΕΚ 
Μακεδονίας-Θράκης
-Υγεία και ασφάλεια στα οικοδομικά έργα, Μ. Δόση, 
Ειδική Επιθεωρήτρια Εργασίας
- «Πυρασφάλεια», Κ. Παπαϊωάννου, Ομότ. Καθηγη-
τής Α.Π.Θ., Μέλος της W099-CIB
- «Βασικοί πυλώνες για την επιτυχή διαχείριση 
της ασφάλειας στη βιομηχανία», Ι. Σπανομήτρος, 
Χημικός Μηχ., Διευθυντής Κέντρων Διανομής 
Βορείου Ελλάδος της ΑΓΕΤ "ΗΡΑΚΛΗΣ" - LAFARGE 
, Ι. Αγαπάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχ., Υπεύθυνος Υ&Α 
Εγκαταστάσεων Βορείου Ελλάδος της ΑΓΕΤ "ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ" – LAFARGE
-«Ασφάλεια και Υγεία για ΑΜΕΑ»,  Θ.Τζαμπάζης πολ. 
μηχανικός υπ. διδάκτορας ΑΠΘ
- «Ασφάλεια και Υγεία στο Μετρό Θεσσαλονίκης», Δ. 
Σαμολαδάς πολ. μηχανικός Προϊστάμενος Υγείας και 
Ασφάλειας της Διεύθυνσης Μετρό Θεσσαλονίκης

- «Ατυχήματα σε οικοδομικά έργα», Μ. Κοψιδά, 
Πολιτικός Μηχανικός, μεταπτυχιακό ΔΔΤΕ
- «Ασφάλεια στα τεχνικά έργα και τις γενικές 
επισκευές», Α. Κυριακόπουλος, Τεχνικός ασφάλειας 
TITAN Α.Ε.
- «Υγεία και Ασφάλεια σε κολυμβητήρια», Λόντου 
Αντ. –Στύλλα Ηλ., μεταπτυχιακό ΔΔΤΕ.

Διεθνές συνέδριο

Εκλογές στην ΕΛΕΤΑΕΝ

Σεμινάριο του ΑΠΘ για την υγεία και την ασφάλεια 

   Διήμερο διεθνές συνέδριο με θέμα: "Εφαρ-
μογή Καινοτόμων Τεχνικών και Διαδικασιών 
Μείωσης Λειτουργικού Κόστους σε Μικρο-
μεσαίες Επιχειρήσεις" θα πραγματοποιηθεί 
στις 13 και 14 Μαΐου 2013, στο ξενοδοχείο 
Mediterranean Palace, στη Θεσσαλονίκη.
  Το συνέδριο, διοργανώνεται από το Σύν-
δεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου 
“ETCP GR/BG 2007 – 2013 Cross Border 
Implementation of Innovative Cost Cutting 
Technologies (CROSS-INNO-CUT)”, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους της 
Ελλάδας και της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνερ-
γασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 - 2013.
   Πληροφορίες: http://www.cost-cutting.
eu/crossinnocut/  , τηλ.: 2310-250927 (κα 
Παυλούδη).

 Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 θα πραγματοποι-
ηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελε-
γκτικής  Επιτροπής της Ελληνικής Επιστημονι-
κής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ). 
Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ για τη διαδι-
κασία διεξαγωγής των εκλογών, το χρονοδιά-
γραμμα έχει ως εξής:
•Υποβολή υποψηφιοτήτων για το ΔΣ/ΕΕ, ως τις 
24 Μαΐου 2013
•Αίτηση για ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας, το 
αργότερο 24 Μαΐου 2013
•Αποστολή ψηφοδελτίων στους «δι’ αλληλο-
γραφίας ψηφοφόρους» μέχρι  28 Μαΐου 2013
•Επιστροφή ψηφοδελτίων το αργότερο 11 
Ιουνίου 2013 
•Αποστολή εξουσιοδοτήσεων ψηφοφορίας ως 
10 Ιουνίου 2013
•Αποστολή /κατάθεση εκπροσώπησης νομικών 
προσώπων: 
-24 Μαΐου 2013 – για τους υποψηφίους 
-14 Ιουνίου 2013 – για τα λοιπά μέλη.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΕ- BAST 

Ελληνοκινεζική συνεργασία 

ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Συμμετοχή στην  οργάνωση της βιβλιοθήκης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΣΕΤΕΕ 

Θετική εξέλιξη στο ασφαλιστικό 

Στις 8 Μαΐου 2013 έλαβε χώρα στο ΤΕΕ συνάντηση αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ με  αντιπροσωπεία της BEIJING ASSOCIATION OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY (BAST). Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίη-
σης της Συμφωνίας συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ ΤΕΕ και BAST. Από 
πλευράς ΤΕΕ παρουσιάσθηκε πρόταση  εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων 
μέσω του εμπλουτισμού και της περαιτέρω ουσιαστικοποίησης των δράσε-
ων που προβλέπονται στο σύμφωνο συνεργασίας. Οι δράσεις αυτές περι-
λαμβάνουν  μεταξύ άλλων την οργάνωση σεμιναρίων σε Αθήνα και Πεκίνο 
σε θέματα που ενδιαφέρουν τις δύο πλευρές και μέσω των οποίων μπορεί 
να υπάρξει μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας εκατέρωθεν. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων, αστικής 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενεργειακής απόδοσης και ελέγχου κτηρίων, 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε θέματα αντισεισμικής μηχανικής 
(σχεδιασμός/αποκατάσταση κτηρίων), σε θέματα ελέγχου ποιότητας κ.ά. Η 
κινεζική πλευρά εκδήλωσε την επιθυμία συμμετοχής της σε Ευρωπαϊκά 
προγράμματα ως εταίρος (partner) του ΤΕΕ.  Οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν 
στο αμέσως επόμενο διάστημα να σχηματοποιήσουν τις προαναφερθείσες 
δράσεις και να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους. 
-Από την πλευρά της BAST συμμετείχαν οι κ.κ.:  Lu Jiaxiang, Γενική 
Γραμματέας της BAST. Li Haining, Διευθυντής Κολεγίου Διαρκούς Εκ-
παίδευσης του Πεκίνου, BAST. Wang Xiaoliang, Διευθυντής του Κέντρου 
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Δραστηριότητας του Πεκίνου, BAST. 

Wang Jia, Διευθυντής του Κεντρικού Γραφείου του Κέντρου Επιστημονικής 
Ανάπτυξης του Πεκίνου, BAST Wu Qiong, Καθηγητής Κολεγίου Διαρκούς 
Εκπαίδευσης του Πεκίνου, BAST 
-Από την πλευρά του ΤΕΕ συμμετείχαν οι κ.κ.: Δρ Χριστίνα Θεοχάρη, Μέλος 
Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος / Συντονίστρια Θεμάτων Κλιματικής 
Αλλαγής του ΤΕΕ Όλγα Καλαντζοπούλου, Προϊσταμένη Τμημάτων Θεμάτων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και  Διεθνών Σχέσεων  Νοτίνα Κοντογιάννη από το 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ανακοίνωσε ότι αποφάσισε 
τη σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την οργάνωση της βιβλιοθήκης του Συλ-
λόγου με βάση τις σύγχρονες αρχές της βιβλιοθηκονομίας και στόχο την εξασφάλιση 
της απρόσκοπτης διάχυσης της πληροφορίας σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη της. 
Σε ανακοίνωση του Συλλόγου σημειώνεται:  Καλούμε τους ενδιαφερόμενους για τη 
στελέχωση της προαναφερόμενης ομάδας, να υποβάλλουν στη γραμματεία του ΣΑ-

ΔΑΣ – ΠΕΑ τη συνημμένη αίτηση. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 
Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Οι αιτήσεις αποστέλλονται στα γραφεία του Συλλόγου είτε 
στο fax: 2103215147, είτε στο e-mail: info @ sadas - pea . gr ή sadas - pea @ tee . gr 
, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 105 55 Αθήνα. Για περισ-
σότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις απευθυνθείτε στη γραμματεία (2103215146-7) 
ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου www . sadas - pea . gr 

-«Θετική εξέλιξη  είναι η αναστολή επιβολής των αυξήσεων εισφορών και η  
παράταση πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ», τονίζει η ΟΣΕΤΕΕ 
σε ανακοίνωση της. Ειδικότερα σημειώνει ότι:  «Είναι μία πρώτη, σημαντική, όχι 
όμως τελική νίκη του αγώνα των Μηχανικών, που δείχνει ότι οι κινητοποιήσεις 
του ΤΕΕ, των Συλλογικών Φορέων και των Κινήσεων των Μηχανικών και των 
Τεχνικών φέρνουν αποτελέσματα. Δεν επιτρέπει όμως πανηγυρισμούς και εφη-
συχασμό μέχρι την ανατροπή των μνημονιακών νόμων και αποφάσεων και την 
τελική διάσωση των ασφαλισμένων και του ασφαλιστικού Ταμείου. Η απόφαση 

του ΔΣ του ΕΤΑΑ της 29ης Απριλίου, προβλέπει αναστολή της επιβολής των 
εξωπραγματικών αυξήσεων εισφορών, για τους ασφαλισμένους και παράταση 
κατά δύο μήνες της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής των ασφαλιστικών 
εισφορών όλων των κλάδων του ΕΤΑΑ. Η θετική εξέλιξη είναι αποτέλεσμα 
των κινητοποιήσεων του ΤΕΕ, των συλλογικών φορέων αλλά και των ίδιων των 
Μηχανικών που κάθε Πέμπτη εδώ και 50 ημέρες δίνουν το παρόν στα γραφεία 
του ΕΤΑΑ, τονίζοντας τόσο τη σημασία μαζικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα 
όσο και τη σημασία της συμπαράταξης και της αλληλεγγύης των φορέων σε 
κοινό μέτωπο για τις κοινές διεκδικήσεις τους. Συγκεκριμένα έγινε δεκτό σχε-
τικό αίτημα μελών του ΔΣ ΕΤΑΑ στη συνεδρίαση της Πέμπτης 25 Απριλίου 2013 
(φώτο) στην οποία μαζί με εκατοντάδες συναδέλφους συμμετείχαν από το Δ.Σ 
της ΟΣΕΤΕΕ ο Πρόεδρος συν. Ανδρέας Στοϊμενίδης και ο Αν. Γεν. Γραμματέας 
συν. Σταύρος Ραπτόπουλος, και έτσι συγκλήθηκε το ΔΣ ΕΤΑΑ τη Μεγάλη Δευ-
τέρα 29 Απριλίου 2013, σε έκτακτη συνεδρίαση, οπότε και έλαβε τις σχετικές 
αποφάσεις. Η ΟΣΕΤΕΕ θα συνεχίσει να συμμετέχει και να στηρίζει κάθε  αγώνα 
των εργαζομένων του κλάδου για το δικαίωμα στην εργασία, την πρόνοια και 
την αξιοπρεπή υγειονομική περίθαλψη και καλεί τους εργαζόμενους σε ακόμα 
μεγαλύτερη συμμετοχή σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις.»
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Κατ’ αντιστροφή της γνωστής αποστροφής του λόγου του 
Βίκτωρος Ουγκώ, το 1847 στη «Βουλή των Ομοτίμων» (Όπου 
κλείνει ένα σχολείο…), στο Madeleine της Γαλλίας, ένα 
αστυνομικό τμήμα μετατρέπεται σε Mediatheque, δηλαδή, 
δημόσια βιβλιοθήκη και χώρος πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων. Στο πλαίσιο της επανενεργοποίησης της πολιτιστικής 
δραστηριότητας στην πόλη, ένα ευρύ σχέδιο δημιουργίας 
δημόσιων χώρων αναψυχής και κοινωνικών εκδηλώσεων 
βρίσκεται σε εξέλιξη, και το γραφείο TANK ARCHITECTES 
(με έδρα τη Lille) ανέλαβε να ανακατασκευάσει και επεκτεί-
νει το παλιό κτίριο της Αστυνομίας, συνδέοντάς το με τον 
δημόσιο χώρο της πόλης.
Η βιβλιοθήκη χωρίζεται σε δύο ενότητες - το κέντρο 
επισκεπτών και το αναγνωστήριο – τα προγράμματα των 
οποίων διαφέρουν. Το παλιό κτίριο μετατρέπεται σε αίθουσα 
ανάγνωσης, η οποία καλύπτεται με μια νέα κυψελοειδή, 
πορώδη ξύλινη στέγη, που ταυτόχρονα ελέγχει το φως που 
εισέρχεται στο χώρο, ενώ επιδρά στις ακουστικές ιδιότητές 
του, καθώς λειτουργεί ως φίλτρο. Το εσωτερικό περιβάλλον 
διαμορφώνεται σε ένα ζεστό αναγνωστήριο των παλιών 
αρχοντικών. 
Το κτίριο είναι ανοικτό προς τον κήπο και κατ’ επέκταση 
βρίσκεται σε σύνδεση με τη γειτονιά του κέντρου της πόλης, 
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια σταθερή προσέλ-
κυση επισκεπτών στις εκδηλώσεις και εν γένει δημιουργικές 
ενέργειες οι οποίες θα οργανώνονται σ’ αυτό. Στο ισόγειο 
έχει προβλεφθεί η δημιουργία ενός μικρού αμφιθέατρου, 
ενός καφέ και χώρου καθιστικού.  

ΟΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΙΑ ΦΥΛΑΚΗ…

Μπορεί οι εφαρμογές όπως το Siri και SayText 
να προσφέρουν μια καλή διέξοδο επικοινω-
νίας για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα 
όρασης, όμως, ο Ινδός μηχανικός Sumit Dagar 
αποφάσισε να δημιουργήσει με την ομάδα 
του το πρώτο smartphone στον κόσμο για 
τυφλούς. Ο ίδιος το περιγράφει ως “Braille 
smartphone, ένα σύντροφο περισσότερο από 
ένα τηλέφωνο”, καθώς φιλοδοξία του είναι να 
αξιοποιηθεί η τεχνολογία για τη βελτίωση της 
ζωής των μειονεκτούντων μελών της κοινωνίας 
και να τους βοηθήσει να συμμετάσχουν σ’ αυτή 
πληρέστερα.
Το τηλέφωνο, 
το οποίο δεν 
έχει ακόμη 
επίσημη ονο-
μασία, έχει 
μια οθόνη 
η οποία συ-
ντίθεται από 
ένα πλέγμα 
με “καρφίτσες”, οι οποίες κινούνται πάνω και 
κάτω για να “μεταφράσουν” σε Braille σχήματα 
και χαρακτήρες, κάθε φορά που λαμβάνεται 
ένα μήνυμα SMS ή e-mail. Για να επιτευχθεί 
χρησιμοποιείται η τεχνολογία Shape Memory 
Alloy, σύμφωνα με την οποία κάθε pin επεκτεί-
νεται, θυμάται και συστέλλεται πίσω στο αρχικό 
επίπεδο σχήμα του. Με δυο λόγια βασίζεται 
στην ιδέα ότι τα μέταλλα “θυμούνται” το αρχικό 
σχήμα τους, την επέκταση και στη συνέχεια, τη 
σύναψη συμβάσεων μετά τη χρήση.
Ο Dagar, απόφοιτος του σχεδιασμού αλληλε-
πίδρασης του Εθνικού Ινστιτούτου Σχεδιασμού 
(NID), πρωτοπαρουσίασε την ιδέα του πριν τρία 
χρόνια. Έχει συνεργαστεί με την IIT του Δελχί 
για τη δημιουργία του πρωτότυπου, το οποίο 
δοκιμάστηκε στο LV Prasant Eye Institute. 
Τώρα η ομάδα του ελπίζει να κυκλοφορήσει 
το τηλέφωνο ως το τέλος του 2013, στην τιμή 
περίπου των 185 δολαρίων.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



Οι επισφάλειες των ελληνικών τραπεζών θα ξεπε-
ράσουν στο τέλος του χρόνου το 40%, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις διεθνών οίκων αξιολόγησης, ενώ μέσα στο 
καλοκαίρι θα είναι έτοιμο το σχέδιο για την αντιμετώ-
πιση της δραματικής αύξησης των «κόκκινων» δανείων. 
Η πορεία των «κόκκινων» δανείων θα καθορίσει αν θα 
χρειαστούν επιπρόσθετα κεφάλαια για το τραπεζικό 
σύστημα. Από τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής 
οι αρμόδιες αρχές -ΕΚΤ, Τράπεζα Ελλάδος, ΔΝΤ και 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή- θα επαναπροσδιορίσουν τον 
Δεκέμβριο τις κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών 
τραπεζών. Το καυτό τρίμηνο που ξεκίνησε περιλαμβά-
νει τη δημοσιοποίηση των ενημερωτικών δελτίων των 
συστημικών τραπεζών για τις ΑΜΚ και την άσκηση 

δικαιωμάτων προτίμησης.

Καυτό καλοκαίρι  
για κόκκινα δάνεια

Τις επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά κατοικίας μετρά έρευνα της Alpha 
Bank  στην οποία επισημαίνεται ότι δεν μπορεί η φορολογία να χρησιμοποι-
είται ως μέσο αναδιανομής εισοδήματος. Η μελέτη κωδικοποιεί τις εξελίξεις 
της τελευταίας 3ετίας στα παρακάτω:
-Οι επενδύσεις σε κατοικίες από €26,1 δισ. που ήταν το 2007 μειώθηκαν 
στα €6,14 δισ. το 2012 και αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω στα €5 δισ. το 
2013.
-Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στον κλάδο των κατασκευών μειώθηκε 
κατά 74,2% το 2012 έναντι του 2006 και κατά 60,5% έναντι του 2000. Το 2012 
διαμορφώθηκε στα 3,62 δισ. ευρώ (1,9% του ΑΕΠ) από 16,3 δισ. ευρώ (7,8% 
του ΑΕΠ) το 2006.
-Ο αριθμός των νέων κατοικιών που προσφέρονται στην αγορά από τις 
κατασκευαστικές εταιρείες ήταν μόλις 18.571 το 2012, έναντι 29.964 το 2011, 
52.325 το 2010 και 103.865 το 2007.
-Τα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων μειώθηκαν κατά 48% σε αριθμό και 

κατά 45,5% σε αξία το 2012 έναντι πτώσης 34,1% και 43% αντίστοιχα το 2011.
-Από το 2005 καταγράφεται πτώση των συναλλαγών σε ακίνητα της τάξης του 
83,3%.
Και επισημαίνει «μετά από πρωτοφανή πτώση την περίοδο 2008-2012, η 
δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων σήμερα έχει καθηλωθεί σε υπέρμετρα 
χαμηλά επίπεδα και συνεχίζει να μειώνεται, συμπαρασύροντας πολλούς 
σημαντικούς κλάδους της οικονομίας. Επίσης, παρά τη σημαντική πτώση των 
τιμών των ακινήτων, ο αριθμός των συμβολαίων συναλλαγών επί ακινήτων 
το 2012 μειώθηκε κατά 83,3% σε σχέση με το 2005 ενώ η αναζωπύρωση της 
αγοράς ακινήτων εμποδίζεται από το κομφούζιο που επικρατεί στη φορο-
λογία της ακίνητης περιουσίας, με τα διάφορα νέα φορολογικά μέτρα να 
αποφασίζονται χωρίς εξασφάλιση της δυνατότητας επιβολής τους και χωρίς 
να εξετάζεται η σχέση τους με προϋπάρχοντα μέτρα που ήδη επιβαρύνουν τα 
ακίνητα για τον ίδιο σκοπό οδηγώντας έτσι σε υπερ-φορολόγηση, ιδιαίτερα 
των συνεπών φορολογουμένων.

Συνεχίζεται και το 2013 η υποχώρηση των τιμών των ακινήτων και 
συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλά-
δος, στο πρώτο τρίμηνο του 2013 οι τιμές υποχώρησαν κατά μέσο 
όρο 11,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Έτσι, 
αθροιστικά η υποχώρηση των τιμών από το 2011 και εντεύθεν έχει 
φθάσει το 28,7%. Πιο αναλυτικά, οι τιμές των νέων διαμερισμάτων 
υποχώρησαν εφέτος κατά 10,8% έναντι μείωσης 11,9% που κατα-
γράφηκε στις τιμές των παλαιοτέρων (ηλικίας άνω των 5 ετών). 
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύ-
πτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2013 ήταν 
μειωμένες σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2012 κατά 12,6% στην 
Αθήνα, 8,2% στη Θεσσαλονίκη, 11,0% στις άλλες μεγάλες πόλεις 
και 10,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2012, 
με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μείωση των τιμών στις ίδιες 

περιοχές σε σχέση με το 2011 ήταν 11,8%, 13,4%, 10,9% και 11,7% 
αντίστοιχα. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η μείωση των τιμών 
των διαμερισμάτων τα δύο τελευταία έτη ήταν εντονότερη στα δύο 
μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
έναντι των άλλων περιοχών. Η έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος 
και η γενικότερη απραξία που παρατηρείται στην αγορά ακινήτων, 
αποτυπώνεται και στη δραστική μείωση των συναλλαγών ή εκτιμή-
σεων που πραγματοποιήθηκαν με τραπεζική διαμεσολάβηση. 
Έτσι ο αριθμός τους στο πρώτο τρίμηνο εφέτος υποχώρησε στις 
5.000 έναντι 10.500 που ήταν το τελευταίο τρίμηνο του 2012. Σε 
σχέση με πέρυσι ο αριθμός των συναλλαγών κατέγραψε μείωση 
κατά 24,5%. Συνεπακόλουθα, η αξία των ακινήτων τα οποία αφο-
ρούσαν οι εκτιμήσεις, το πρώτο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη 
κατά 34,6% σε σύγκριση με πέρυσι.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
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Από χθες οι οφειλέτες του Δημοσίου θα 
έχουν τη δυνατότητα να πωλούν ακίνητα 
για να ξεχρεώσουν καθώς δημοσιεύτη-
κε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεων 
η σχετική απόφαση του υπουργείου 
Οικονομικών. Έτσι, κάθε οφειλέτης προς 
το Δημόσιο θα μπορεί πλέον να δίνει 
κάποιος ακίνητο που είναι στην κατοχή 
και να εξοφλεί τα χρέη του ακόμη και αν 
το ποσό είσπραξης από την πώληση είναι 
μικρότερο του χρέους τους. Ωστόσο, στη 
ρύθμιση προβλέπεται και μία προϋπόθε-
ση: Για την έκδοση βεβαίωσης οφειλής 
από την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου 
να προχωρήσει η μεταβίβαση του ακινή-
του, θα πρέπει το υπόλοιπο της οφειλής 

να διασφαλίζεται από λοιπά περιουσιακά 
στοιχεία του φορολογούμενου ή από 
εγγυήσεις τρίτων.
Στην απόφαση του υφυπουργού Οι-
κονομικών διευκρινίζεται ακόμη ότι η 
βεβαίωση οφειλής θα δίδεται εφόσον 
δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης 
αποδεικτικού ενημερότητας για τον 
οφειλέτη.

Εκποίηση ακινήτων για χρέη στο δημόσιο

Πρωτοφανής πτώση την περίοδο 2008-2012

Συνεχίζεται η υποχώρηση των τιμών των ακινήτων
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Γ. Στουρνάρας: Ανοίγει ο δρόμος με τα πρωτογενή 
πλεονάσματα- ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ Η ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ • Με οδηγό 
τις τράπεζες συνεχίζεται το ράλι στις μετοχές- ΝΕΑ ΑΝΟΔΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  • ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΤΕ  • Χωρίς 
απασχόληση 1.320.198- ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ Η ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ ΣΤΟ 64,2%  • Εστίαση: ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αυξημένες 10% οι προκρατήσεις- Φιλόδοξες 
προβλέψεις και για το 2014- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΕΠΑΘΛΟ 
ΕΣΟΔΑ 12 ΔΙΣ.- «Απαιτείται προστασία του καλού κλίματος»  • Γιάννης 
Στουρνάρας: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2014  • ΙΟΒΕ: 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ  • Υπ. Ανάπτυξης: Θα 
κατατεθεί στη Βουλή ο νόμος για το άνοιγμα των καταστημάτων την 
Κυριακή- ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Υπ. Οικονομικών: 
Απελευθερώθηκαν πλήρως 247 από 343 “κλειστά” επαγγέλματα  • ΕΛ.ΣΤΑΤ.: 
ΑΛΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 27%  • Διαπραγματεύσεις: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.

ΚΕΡΔΟΣ: Ο Υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε χθες τις προθέσεις της 
κυβέρνησης- ΩΡΙΜΑΖΕΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ Ο ΦΟΡΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ- Η υστέρηση των εσόδων δεν επιτρέπει πολλές κινήσεις  • 
Διατεθειμένοι να υπογράψουν οι εργοδότες, αλλά…- ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  • Επίσημα στοιχεία: ΣΤΟ 27% Η 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ  • Το τελικό κύμα απελευθέρωσης για ανάπτυξη 
και μείωση τιμών- ΣΚΟΥΠΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ- Χωρίς ελάχιστο 
κεφάλαιο θα δημιουργούνται οι ΕΠΕ  • Βελτίωση του κλίματος δείχνει η 
καταγραφή της οικονομικής συγκυρίας- ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ, ΛΕΕΙ ΤΟ ΙΟΒΕ- Βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης 
καταγράφει η Nielsen.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- Καταργείται το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 
για τη σύσταση εταιρείας ΕΠΕ  • ΣΤΟ 64,2% ΕΚΤΙΝΑΧΘΗΚΕ Η ΑΝΕΡΓΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ  • Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ ΔΗΛΩΣΕ Ο 
Β. ΣΟΙΜΠΛΕ  • ΝΕΑ ΠΤΩΣΗ 11,5% ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΤΡΙΜΗΝΟ  • ΠΑΓΩΝΕΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ- 
Το θέμα θα συζητηθεί με την τρόικα τον Ιούνιο- Κατασχέσεις αξίας άνω των 2 
δισ. ευρώ έχουν πραγματοποιηθεί για οφειλές στο Δημόσιο.

ΕΞΠΡΕΣ: Περιορίζεται το 30% των διαδικασιών ίδρυσης εταιριών 
για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΕ  • ΠΤΩΣΗ 11,5% ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟ 1ο 
ΤΡΙΜΗΝΟ- Υποχώρηση 12,6% στην Αθήνα, 8,2% στη Θεσσαλονίκη και 11% στις 
άλλες μεγάλες πόλεις  • ΣΤΟ 27% Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ  • ΠΑΓΩΜΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ- Επιφυλακτικός για τη “διπλή δόση” 
ο υπ. Οικονομικών Γ. Στουρνάρας  • ΕΣΠΑ: ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜμΕ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΑΜΑΡΑ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ- 
Επιστολή Σταμάτη σε υπουργούς • Η ΟΛΜΕ ΩΘΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 
ΑΚΡΑ- Κινδυνεύουν οι Πανελλαδικές • ΠΡΩΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
• ΣΤΟ 64,2% ΑΝΗΛΘΕ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ- 
Πάντως, η αγορά εργασίας εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης.

ΕΘΝΟΣ: Στην πρώτη γραμμή δικηγόροι, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι και 
γιατροί- ΤΑ 20 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΜΕ ΝΟΜΟ- ΕΞΠΡΕΣ • 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΔΕΚΟ ΓΙΑ ΞΑΦΝΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ- Από πού θα φύγουν 2.000 
δημόσιοι υπάλληλοι μέσα στον Μάιο • Απεργία εκπαιδευτικών- ΕΠΙΜΕΝΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ • Αποκάλυψη Βενιζέλου- «ΕΜΠΑΙΝΕ 
ΜΕΣΑ» 10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πώς και πόσοι θα επιλεγούν σε κάθε περιφέρεια- 
10.000 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ • ΑΝΟΙΓΜΑ- 
ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 38 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ- Επτά 
Κυριακές το χρόνο θα λειτουργούν όλα τα εμπορικά καταστήματα.

ΤΑ ΝΕΑ: Φροντιστήρια έστησαν βιομηχανία πλαστών με κόστος έως € 1.000- 
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ … DELIVERY- Πελατεία για τα «ειδικευμένα» 
γραφεία και από το εξωτερικό- Σε συνεργασία με καθηγητές αναλαμβάνουν 
και τη βαθμολόγηση των γραπτών!

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Οι εικοσάρηδες ψάχνουν 
δουλειά με 2,5 ευρώ την ώρα- ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ • ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΠΕΡΓΟΥΝ- Παιχνίδια στις 
πλάτες εκπαιδευτικών- μαθητών • Από τις 15 Μαΐου- ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΣΕ 1.000.000 ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Όμηροι του Μνημονίου και των κυβερνητικών 
επιλογών- ΣΑΚΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΞ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ- 
Αμετακίνητοι ΟΛΜΕ και υπουργείο Παιδείας- Η Παιδεία στους δρόμους της 
Ισπανίας • ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ… ΟΝΕΙΡΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ • «Εξεταστική για 
όλο το ΚΥΣΕΑ»- ΑΚΗΣ: ΤΩΡΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΛΑ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Παιχνίδι των συνδικαλιστών με την επιστράτευση- 
ΟΛΜΟΣ ΟΛΜΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- «Ιφιγένειες» 100.000 μαθητές και οι γονείς 
τους που αγωνιούν • Θύματα οι νέοι με 64%- ΕΚΡΗΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 27%- 
Σε έναν χρόνο έχασαν τη δουλειά τους 245.000 άνθρωποι • Εθνική συλλογική 
σύμβαση εργασίας- Ο ΣΕΒ ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ- Χωρίς συμφωνία 
και με απουσίες • ΧΩΡΙΣ… ΑΝΑΝΗΨΗ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- Από το Καρπενήσι στη Λαμία για μια ακτινογραφία, χωρίς 
Κέντρο Υγείας η Τήνος.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ολοταχώς για επιστράτευση- Όλες οι παρατάξεις της 
ΟΛΜΕ (πλην του ΠΑΜΕ) εισηγούνται απεργία! Μία μέρα πριν αρχίσουν οι 
πανελλαδικές η τελική απόφαση στην Ολομέλεια των προέδρων- ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΓΙΑ 110.000 ΑΓΧΩΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ! • ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΚΟΝΤΕΡ Η ΑΝΕΡΓΙΑ 
• ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ- «ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΦΠΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, 
ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»- Στο τραπέζι και 
νέες περικοπές κύριων συντάξεων.

ΕΣΤΙΑ: ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ- Αφέθηκε να καταρρεύση 
μετά τον Δεκέμβριο 2008.

Η ΑΥΓΗ: Τριπλό χτύπημα στην κάλπικη κυβερνητική αισιοδοξία- ΑΝΩΜΑΛΗ 
ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ- Άκυρο από τον υπουργό στις εξαγγελίες 
για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο 
πετρέλαιο θέρμανσης. 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ 
ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Οδηγός για ασφαλισμένους του ΙΚΑ- ΣΥΝΤΑΞΗ: ΠΟΤΕ 
ΣΥΜΦΕΡΕΙ Η ΕΞΟΔΟΣ • Σε απεργία στις Πανελλαδικές προσανατολίζεται η 
ΟΛΜΕ- ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Νέα εθνική προδοσία προς εσκεμμένη υποδούλωση του 
ελληνικού λαού- ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΥΛΓΚΡΑΒΙΑ: ΕΤΣΙ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ 
ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΥΠΟΧΘΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΑ!
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 Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της υποχρέωσης καταβολής ελάχιστου 
μετοχικού κεφαλαίου για την ίδρυση ΕΠΕ και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιριών (IKE), n μείωση κατά 30% των 
διαδικασιών ίδρυσης εταιριών, αλλά και έκδοσης οικοδομικών 
αδειών περιλαμβάνονται στον νέο κύκλο νομοθετικών 
ρυθμίσεων που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης για τη 
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αλλά και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στην υπό 
κατάρτιση ετησία διεθνή έκθεση «Doing Business». Πρόκειται 
για ρυθμίσεις που εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια της 
κυβέρνησης για το άνοιγμα των αγορών και των επαγγελμάτων 
και όπως τόνισαν χθες σε κοινή συνέντευξη Τύπου σι 
υπουργοί Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης και Οικονομικών 
Γιάννης Στουρνάρας είναι ανεξάρτητες από τις μνημονιακές 
υποχρεώσεις της χώρας. Σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση 
των επαγγελμάτων οι- δύο υπουργοί ανακοίνωσαν ότι από 
τα 343 επαγγέλματα το 72% έχει απελευθερωθεί πλήρως και 
απομένει το αμέσως επόμενο διάστημα n λήψη νομοθετικών 
παρεμβάσεων για την απελευθέρωση ορισμένων ειδικοτήτων. 
Ο κ. Στουρνάρας μάλιστα ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται νέα 
μελέτη ΚΕΠΕ για 20 επαγγέλματα όπου θα εξεταστεί ο βαθμός 
απελευθέρωσης και οι μεταβολές στις αμοιβές και στις τιμές. 
Εξάλλου εντός των επόμενων ημερών πρόκειται να κατατεθεί 
στη Βουλή τροπολογία από τον υπουργό Ανάπτυξης που θα 
προβλέπει:
 Την κατάργηση του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου σε 
ΕΠΕ και IKE. To μετοχικό κεφάλαιο θα ορίζεται από τους 
μετόχους. Πρέπει να σημειωθεί ότι n ρύθμιση αυτή έρχεται 
σε συνέχεια προηγούμενης που είχε εγκριθεί τον περασμένο 
Δεκέμβριο και προέβλεπε τη μείωση του ελάχιστου μετοχικού 
κεφαλαίου των AE από 60.000 ευρώ σε 24.000 ευρώ και 
των ΕΠΕ από 4.500 ευρώ σε 2.400 ευρώ. Τη μείωση κατά 
30% των διαδικασιών ίδρυσης εταιριών. Τον περιορισμό της 
δυνατότητας συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών και 
προσώπων που ασκούν τη διοίκηση εισηγμένων εταιριών. Με 
τον τρόπο αυτό ενισχύονται οι επενδυτές που δεν εμπλέκονται 
με τις διοικήσεις των εισηγμένων και οι μέτοχοι μειοψηφίας. 
Αλλαγές στην έκδοση οικοδομικών αδειών με μείωση των 
διαδικασιών. Εξαλείφεται ο έλεγχος της πυροσβεστικής 
υπηρεσίας και ενισχύεται n ευθύνη του μηχανικού. Δεν θα 
θεωρεί τα στοιχεία n αστυνομία, ενώ ενισχύεται n χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων στις εκδόσεις αδειών καθώς μέρος του 
φακέλου θα μπορεί να υποβάλλεται και σε CD. 
 Εξάλλου τις επόμενες ημέρες πρόκειται να κατατεθεί στη 
Βουλή άλλη ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης για την 
αγορά καυσίμων (καταδολίευση αντλιών, νοθεία κ.ά.), την 
προστασία των καταναλωτών, τις προσφορές και τις εκπτώσεις 
των εμπορικών καταστημάτων που θα διενεργούνται σε 
τέσσερις περιόδους κατά τη διάρκεια του χρόνου, καθώς - και 
για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Σημείωσε 
ότι το υπουργείο προτείνει 7 Κυριακές να είναι ανοιχτά τα 

καταστήματα. Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόθεση του υπουργού 
Ανάπτυξης είναι n πλήρης απελευθέρωση της λειτουργίας των 
καταστημάτων κάτω των 250 τ.μ. και τις Κυριακές παρ' ότι δεν 
υπάρχει πλήρης συμφωνία των κομμάτων της συγκυβέρνησης. 
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης, «δεν έχουμε 
τρόπο να επιβάλουμε τις θέσεις μας, αλλά δεν έχουμε και λόγο 
να μην τις υποστηρίξουμε. Γίνεται διάλογος και θα αποφασίσει 
n Βουλή με δημοκρατικές διαδικασίες». Εξάλλου ο υπουργός 
Ανάπτυξης ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση νέου συστήματος για 
τις υπεραστικές οδικές μεταφορές, στο πλαίσιο του οποίου 
θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες γραμμών: Γραμμές παροχής 
έργου με διαγωνισμό όπου θα δίνεται αποκλειστικότητα στον 
πάροχο. Γραμμές ελεύθερης επιλογής με μεγάλο ενδιαφέρον 
και θα ης λειτουργεί όποιος επιθυμεί. Άγονες γραμμές που θα 
προσφέρεται επιδότηση λόγω του χαμηλού ενδιαφέροντος.

ΥΨΗΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕΝΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 5 | 10/05/2013

Στο ΕΜΠ και στο ΑΠΘ πανηγυρίζουν για τη θέση που τους 
«προσέφερε» n εταιρεία QS στην κατάταξη που δημιούργησε 
για τα πανεπιστήμια διεθνώς για το 2013. Και αυτό, διότι το 
ΕΜΠ είδε τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών να κατατάσσεται 
μέσα στις 25 πρώτες ανά κλάδο παγκοσμίως, ενώ το ΑΠΘ 
είχε τα περισσότερα -10- πλασαρίσματα σχολών του στις 
πρώτες 250 καλύτερες σχολές ανά κλάδο. Ειδικότερα, με 
βάση τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα 
TopUniversities.com., n Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ 
βρέθηκε στην 25η θέση, ενώ στις καλύτερες 250 σχολές ανά 
κλάδο βρίσκονται σχολές του ΑΠΘ (10 σχολές), του ΕΜΠ (7 
σχολές), του Πανεπιστημίου Πατρών (3 σχολές), καθώς και του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, που έχουν από δύο σχολές έκαστο. Για τους Διεθνείς 
Πίνακες Κατάταξης Πανεπιστημίων της QS 2013 (QS World 
University Rankings by Subject 2013), αξιολογήθηκαν 2.858 
πανεπιστήμια και κατατάχθηκαν 678. Βέβαια, με βάση τα 
μεγέθη των ιδρυμάτων και τα αποτελέσματά τους, σαφώς 
τις εντυπώσεις κερδίζει το ΕΜΠ. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
ο επικεφαλής του τμήματος ερευνών της QS, Ben Sowter, 
ανέφερε ότι «παρατηρώντας τη συνολική επίδοση της 
Ελλάδας, n ισχύς των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
της εκτείνεται σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, με τη 
μεγαλύτερη επίδοση στη μηχανική, την ηλεκτρολογία και τη 
στατιστική». «Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, σε μια 
ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα περίοδο και σε συνθήκες 
εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, περνάει το 2013 
στην 25η θέση παγκοσμίως (από 55η το 2012) και στην 
έβδομη σε ευρωπαϊκό επίπεδο (από 13η το 2012)», ανέφερε 
από την πλευρά του στην «K» ο πρόεδρος τα σχολής, Γιάννης 
Γκόλιας. Και συμπλήρωσε: «Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία 
της σχολής μας, που βασίζεται στην έπειτα από έντονες, 
πολυετείς προσπάθειες εξασφάλιση και διατήρηση συλλογικής 
αριστείας στον εκπαιδευτικό και τον ερευνητικό τομέα και 
ουσιαστικής αποτελεσματικότητας στον διοικητικό τομέα. 
Η επιτυχία αυτή παίρνει ιδιαίτερες διαστάσεις αν ληφθεί 
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υπόψη ότι οι προϋπολογισμοί των σχολών που προηγούνται 
είναι πολλαπλάσιοι εκείνου τα σχολής του ΕΜΠ. Ευρύτερα, 
πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία του ΕΜΠ, που απαντά 
αποστομωτικά σε όλους τους αμφισβητούντες το ελληνικό 
πανεπιστήμιο, εντός και εκτός Ελλάδας, και καταρρίπτει και 
πάλι τον μύθο της "ψωροκώσταινας". Μέσα στο περιβάλλον 
απαισιοδοξίας και γκρίνιας που μας περιβάλλει, το 
ελπιδοφόρο μήνυμα που εκπέμπεται προκύπτει με σαφήνεια: 
Μπορούμε όλοι ψηλότερα! Η Ελλάδα μπορεί!».

ΡΑΒΕ - ΞΗΛΩΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 13 | 10/05/2013

ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ του ράβε - ξήλωνε κινείται n κυβέρνηση στην 
προσπάθεια να οριστικοποιήσει τον κατάλογο με τους φορείς 
που θα καταργηθούν ή συγχωνευθούν και από τους οποίους 
θα προέλθει n βασική δεξαμενή για τις 2.000 απολύσεις 
υπαλλήλων έως τον Ιούνιο - βάσει της συμφωνίας και με την 
τρόικα. Αγκάθι εξακολουθούν να αποτελούν τα προσκόμματα 
από διάφορους υπουργούς, οι οποίοι επιχειρούν να διασώσουν 
εποπτευόμενους φορείς τους, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων 
πως διαχειρίζονται κονδύλια του ΕΣΠΑ ή ότι οι εργασίες 
που επιτελούν δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες 
υπηρεσίες. Για την κατάρτιση της λίστας των καταργούμενων 
ή συγχωνευόμενων φορέων πραγματοποιούνται τις τελευταίες 
ημέρες συνεχείς συσκέψεις σε διυπουργικό επίπεδο. 
Σε πρώτη φάση αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να 
ανακοινωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας κατάλογος με 20 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που θα καταργηθούν και οι 
υπάλληλοι των οποίων, βάσει και των πρόσφατων νομοθετικών 
διατάξεων, θα απομακρυνθούν. «To πολιτικό κόστος της 
άμεσης απομάκρυνσης δημοσίων υπαλλήλων είναι αυτό 
που προκαλεί και τις καθυστερήσεις από τους υπουργούς», 
σημείωναν στελέχη του Δημοσίου. Ωστόσο, n κατάργηση 
φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα αποτελεί μνημονιακή 
δέσμευση. Η διαδικασία εξάλλου θα πρέπει να συνεχιστεί 
και στο μικροσκόπιο θα τεθούν οι 1.500 συνολικά φορείς, 
δεδομένου ότι εκτός από τους 2.000 υπαλλήλους οι οποίοι 
θα αποχωρήσουν μέχρι τον Ιούνιο, προβλέπεται αντίστοιχος 
αριθμός απομακρύνσεων έως το τέλος του έτους.

ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-14 | 10/05/2013

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της απεργίας των 
καθηγητών μέσα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Από χθες 
βράδυ που διακόπηκε n συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, 
n απεργία δεν είναι πια βέβαιη, αλλά πιθανή. Σύμφωνα 
με εκτιμήσεις έμπειρων συνδικαλιστών, οι πιθανότητες 
να αποφασιστεί ή όχι απεργία κατά τη διάρκεια των 
πανελλαδικών εξετάσεων είναι πλέον μοιρασμένες. Την 
αιφνίδια ανατροπή προκάλεσε επίθεση συνδικαλιστικών 
στελεχών του ΠΑΜΕ και της εξωκοινοβουλευτικής 
Αριστεράς κατά της ΔΑΚΕ, την οποία κατηγόρησαν ότι 

είναι «λαγός» του νομοσχεδίου Βρούτση για αλλαγή των 
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας που καθορίζουν τις 
προϋποθέσεις νομιμότητας των απεργιακών κινητοποιήσεων 
των συνδικάτων.  Η «ρήτρα συμμετοχής» που έθεσε n 
ΔΑΚΕ, ζητώντας να συμμετάσχει στις γενικές συνελεύσεις 
των ΕΛΜΕ τουλάχιστον το 30% των μελών τους, ενώ είχε 
γίνει δεκτή κατά πλειοψηφία από τις άλλες παρατάξεις 
πλην του ΠΑΜΕ, ακολούθως χαρακτηρίστηκε από στελέχη 
της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς «προπομπός» του 
κυβερνητικού σχεδίου για τη θεσμοθέτηση ποσοστού 
ελάχιστης αναγκαίας συμμετοχής κάθε κλάδου (50% 
σύμφωνα με διαρροές) στις διαδικασίες λήψης απεργιακών 
αποφάσεων. Τα τρία μέλη της ΔΑΚΕ στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, 
μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Νίκος Παπαχρήστος, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας για την «άδικη επίθεση» σε βάρος 
της παράταξης που πρωτοστάτησε για να αποφασιστεί 
απεργία στις εξετάσεις με προσωπικό κόστος για τα στελέχη 
της που στήριξαν την επιλογή της μετωπικής σύγκρουσης 
με την κυβέρνηση. To ΠΑΜΕ, που προκάλεσε τη χθεσινή 
ανατροπή με την επίκληση όσων διημείφθησαν σε συνάντηση 
του υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση με αντιπροσωπία του 
ΚΚΕ, είχε από την αρχή ταχθεί κατά της απεργίας της 
ΟΛΜΕ στις εξετάσεις «για να μη δοθεί στην κυβέρνηση 
η ευκαιρία να τσακίσει τον κλάδο». Σημειώνεται ότι n 
παρέμβαση του ΠΑΜΕ έγινε από πρώην μέλος του ΔΣ. της 
ΟΛΜΕ, αφού είχε «βγει» n απεργία (μία 24ωρη την πρώτη 
ημέρα των Πανελλαδικών, την άλλη Παρασκευή 17 Μαΐου, 
και πενθήμερες επαναλαμβανόμενες στη συνέχεια) στην 
ενδεικτική ψηφοφορία και ήδη συντασσόταν το πρακτικό της 
συνεδρίασης. Αισιόδοξος ότι n απεργία «θα περάσει» στη 
σημερινή συνεδρίαση, που ορίστηκε να ξεκινήσει στις 12 το 
μεσημέρι, δήλωσε χθες βράδυ μετά τις εξελίξεις ο πρόεδρος 
της ΟΛΜΕ. Στο μεταξύ η βόμβα της απεργίας στις εξετάσεις 
έχει βάλει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Η Ν.Δ. κατηγόρησε 
χθες τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «ενθαρρύνοντας τις απεργιακές 
κινητοποιήσεις των καθηγητών την ώρα των εξετάσεων, 
παίζει κομματικά παιχνίδια σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων 
μαθητών και των οικογενειών τους». Με την καταγγελία 
ότι n Ν.Δ. «παίζει άθλια μικροπολιτικά παιχνίδια με τις 
αγωνίες της ελληνικής κοινωνίας» απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ, που 
εμφανίστηκε με δύο γραμμές. Στον αντίποδα των δηλώσεων 
συμπαράστασης στους καθηγητές, στις οποίες προέβησαν 
χθες στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βρέθηκε 
ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Πάνος Σκουρλέτης, 
με τη δήλωση ότι οι κινητοποιήσεις πρέπει να έχουν τη 
συναίνεση της κοινωνίας. Κάθετα αντίθετος με το ενδεχόμενο 
απεργίας μέσα στις εξετάσεις δήλωσε ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος. Σήμερα είναι η σειρά της 
συνδικαλιστικής ηγεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να 
συναντηθεί με τον υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο. Η 
ΟΙΕΛΕ ετοιμάζεται επίσης για κινητοποιήσεις συντασσόμενη 
με την ΟΛΜΕ.


