
Την Παρασκευή 21 Ιουνίου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, θα ανακοινω-
θούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων για τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνο-

λογικά Ιδρύματα της χώρας.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η κυβέρνηση «πρέπει να επανα-θεμελιώσει την 
ύπαρξή της» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, 
“οι αναδιαρθρώσεις, ο εξορθολογισμός, όλα όσα 
αφορούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, 
πρέπει να δρομολογηθούν” υπογράμμισε ο 
πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, ενώ η κυβέρνηση απέφυγε να 
πει οτιδήποτε, πήρε μια προθεσμία περίπου 48 ωρών 
για να ...μελετήσει την απόφαση του ΣτΕ, η οποία είναι 
αμέσως εκτελεστή και στο ενδιάμεσο να ...μιλήσει 
εμπράκτως.

Η πολιτική κρίση δείχνει να αποτρέπεται, αλλά τα 
μείζονα παραμένουν. Η ΕΡΤ ήταν η θρυαλλίδα. 
Το εκρηκτικό μείγμα εξακολουθεί να συντίθεται 
από την ενδοτικότητα στη “μνημονιακή” πρακτική, 
την ανυπαρξία εθνικής στρατηγικής εξόδου από 
την κρίση και την αδιαφορία για ουσιαστικές 
μεταρρυθμίσεις. Κι όλα αυτά υπό το κράτος μιας 
εμπεδωμένης κομματικής πελατειακής αντίληψης 
περί τη διακυβέρνηση της χώρας. Υπ’ αυτά τα 
δεδομένα τίποτα θετικό δεν μπορεί κανείς να 
περιμένει από την τρικομματική κυβέρνηση για 
τους πολίτες, παρά μόνο για ορισμένους και κατά 
συγκεκριμένο τρόπο. Για παράδειγμα.

Τα 160 από τα 207 δισ. ευρώ που διατέθηκαν 
για το ελληνικό πρόγραμμα στήριξης κατέληξαν 
στις τράπεζες και στους πλούσιους, κατήγγειλε 
η οργάνωση υπέρ τη φορολόγησης των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για τη βοήθεια 
των πολιτών, Attac (Association pour la Taxation 
des Transactions financieres et l'Aide aux 
Citoyen) σε έκθεσή της, η οποία δημοσιεύεται στην 
«Sueddeutsche Zeitung» χτες υποχρεώνοντας τον 
εκπρόσωπο της Γερμανικής κυβέρνησης να πει πως 
η σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα ήταν εξαρχής 
βασικός στόχος του ελληνικού προγράμματος.

Ελπίζουμε να κατάλαβαν όσοι αρνούνται να 
καταλάβουν…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικά 
στη σελ. 3 

Με βάση αναφοράς την απόφαση του 
ΣτΕ, οι τρείς πολιτικοί αρχηγοί του 
κυβερνητικού σχηματισμού Α. Σαμα-
ράς, Ε. Βενιζέλος, Φ. Κουβέλης, θα 
συναντηθούν εκ νέου αύριο Τετάρτη 
το απόγευμα αναζητώντας κοινή συμ-
φωνία τόσο για το θέμα της ΕΡΤ, όσο 
και γενικότερα για θέματα προγραμ-
ματικών προτεραιοτήτων και κανόνων 
λειτουργίας της τρικομματικής κυβέρ-
νησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ, με απόφαση του προέδρου του 
ΣτΕ, Κ. Μενουδάκου, αναστέλλεται 
εν μέρει η κοινή υπουργική απόφαση, 
με την οποία διατάχθηκε το κλείσιμο 
της ΕΡΤ έως τη δημιουργία νέου φο-
ρέα. Η  απόφαση του κ. Μενουδάκου 
αναφέρει ότι διατάσσει την αναστολή 
εκτέλεσης της από 11.6.2013 κοινής 
υπουργικής απόφασης αποκλειστικά 
ως προς το μέρος της με το οποίο 
προβλέπεται: α. ότι διακόπτεται η μετά-
δοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και 
η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων 

της ΕΡΤ και β. ότι οι συχνότητες της 
ΕΡΤ παραμένουν ανενεργές. Ακόμη, 
διατάσσει τη λήψη από τον υπουργό 
Οικονομικών, Ι. Στουρνάρα, και τον 
υφυπουργό στον πρωθυπουργό, Σ. 
Κεδίκογλου, των αναγκαίων οργανω-
τικών μέτρων για τη συνέχιση της με-
τάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 
και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστο-
τόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό 
φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη 
σύσταση και λειτουργία νέου φορέα, 
που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέ-
ρον, όπως προβλέπει η επίμαχη από 
11.6.2013 κοινή υπουργική απόφαση. 
Εξάλλου στο πλευρό των εργαζομέ-
νων της ΕΡΤ συνεχίζει να βρίσκεται η 
ΓΣΕΕ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της, ενημερώνοντας παράλληλα ότι η 
Εκτελεστική Επιτροπή της θα συνεδρι-
άσει μετά τη σύσκεψη των πολιτικών 
αρχηγών για να καθορίσει την περαι-
τέρω στάση της με βάση τις εξελίξεις 
όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί. 

Στο Ραδιομέγαρο 
της ΕΡΤ δεν στα-
ματάει η συρροή 
του κόσμου, σε 
ένδειξη συμπαρά-
στασης προς τους 
εργαζόμενους 
και αντιδρώντας 
στο κλείσιμο της 
δημόσιας ραδιοτη-
λεόρασης.

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣτΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
ΣΗΜΕΡΑ

Λύση με ανοιχτές τις συχνότητες 
της ΕΡΤ

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

ΣΗΜΕΡΑ 18-06-2013
ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

18-21
Ιουνίου
2013

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  "Changing cities: 
Spatial, morphological, formal & socio-economic 
dimensions"
ΣΚΙΑΘΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:"«Υπάρχουν προοπτικές στην 
άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού; Η περί-
πτωση των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών»  
ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Μηχανικών Χωροτα-
ξίας, Πολεοδομίας & Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης Παν. 
Θεσσαλίας, σε συνεργασία με 
το ΤΕΕ κ.ά. φορείς.

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης Μελών Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου ΕλλάδΟς 
(ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ)

20
Ιουνίου
2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Μετρό Θεσσαλονίκης: Πορεία 
υλοποίησης και Προοπτικές».
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σύλλογος Ελλήνων Συ-
γκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο 
Βιώσιμης Κινητικότητας και 
Δικτύων Μεταφορών

1
Ιουλίου

2013

ΑΘΗΝΑ
➦  Ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται αύριο 
οι εργασίες της διήμερης εκδήλωσης με θέμα: 
«Πράσινη Ενέργεια ως απάντηση στην κρίση», που 
διοργανώνει η Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων 
Μηχανικών (ΕΔΕΜ), στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα), με ελεύθερη είσοδο.

ΣΚΙΑΘΟΣ
➦ To διεθνές συνέδριο με τίτλο: "Changing cities: 
Spatial, morphological, formal & socio-economic 
dimensions", πραγματοποιείται στη Σκιάθο από 
σήμερα ως τις 21 Ιουνίου 2013. Διοργανώνεται 
από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδο-
μίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος - Τμήμα Μαγνησίας, το 
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Ελλάδος και 
άλλους φορείς.  

   Στο πλαίσιο του νέου κύκλου τεχνικών σεμιναρί-
ων, ο όμιλος εταιριών YTONG – THRAKON, με την 
υποστήριξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/

Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει ημερίδα 
με θέμα: “Κανονισμός ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίων και τα σύγχρονα συστήματα YTONG blocks & 
ClimaPlus”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην 
Αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ (Μπουσίου & 

Εστίας 3), στην Κοζάνη, αύριο 19 Ιουνίου 2013.

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος 
διοργανώνει –στις 20 Ιουνίου 2013, στο ξε-
νοδοχείο Τιτάνια- ημερίδα με θέμα τον «Ν. 
4067/12 (Ν.Ο.Κ)- Παρουσίαση του τεύχους 
Τεχνικών Οδηγιών και διευκρινίσεις». Οι ερ-
γασίες θα ξεκινήσουν στις  5.30 μ.μ. με τις 
ομιλίες των πολιτικών μηχανικών Μιχαήλ Α. 
Παπαμιχαήλ  και Κων/νου Δ. Τσελίκη για:
- Το Άρθρο 2 (Αίθριο, Ημιυπαίθριος Χώρος, 
Εσωτερικός Εξώστης πατάρι, Σοφίτα, Στέγη)
- Άρθρο 4 (Άδειες Δόμησης 
- Άρθρο 11 (Συντελεστής Δόμησης, Κλιμα-
κοστάσιο, Υπόγειο)
- Άρθρο 12 (Ποσοστό Κάλυψης) 
- Άρθρο  13 (Συντελεστής Όγκου)
- Άρθρο 14 (Θέση κτιρίου)
Θα ακολουθήσουν συζήτηση  και  ερωτή-
σεις, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει ο πολιτι-
κός μηχανικός Χριστόφορος Ε. Παντουβά-
κης για:
- Το Άρθρο 10 (Κίνητρα για περιβαλλοντική 
αναβάθμιση)

- Άρθρο 16 (Λειτουργικά, ενεργειακά και 
διακοσμητικά στις όψεις)  
- Άρθρο 17 (Κατασκευές και φυτεύσεις 
στους ακάλυπτους χώρους)
- Άρθρο 18  (Φυτεμένα δώματα)
- Άρθρο 19 (Κατασκευές πάνω από το 
κτίριο)  
- Άρθρο 22 (Παρόδια στοά)
- Άρθρο 23 (Υφιστάμενα κτίρια)
- Άρθρο 24 (Χαμηλά κτίρια).
Η εκδήλωση θα κλείσει με ερωτήσεις και 
συζήτηση.

Ο Κανονισμός ενεργειακής 
απόδοσης κτιρίων

Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός 

Διεθνές συνέδριο 
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την 
Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών, διορ-
γανώνει στην πόλη του Βόλου συνέδριο (από τις 
11 ως τις 13 Ιουλίου 2013,  στο ξενοδοχείο Ξενία 
Volos),  με σκοπό να παρουσιάσει τη δυναμική 
των professional systemics  και την αποτελεσμα-
τική εφαρμογή τους σε φορείς, οργανισμούς και 
εταιρείες, τόσο στον τομέα των υπηρεσιών όσο και 
της παραγωγής.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το 
Professional Systemics γεφυρώνουν το κενό 
ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη προωθώ-
ντας τη χρήση Συστημικών Μεθοδολογιών και 
Πολυμεθοδολογιών για τη διαχείριση της πολυ-
πλοκότητας, με την οποία έρχονται αντιμέτωπες 
καθημερινά οι επιχειρήσεις.
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Προς νέες κινητοποιήσεις  
προσανατολίζεται η ΓΣΕΕ

Συνεχίζεται το κύμα  
συμπαράστασης στην ΕΡΤ

Δραστική περικοπή στα εφάπαξ του 
Δημοσίου και όσων άλλων Ταμείων 
Πρόνοιας επιχορηγούνται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό έρχεται από 
την 1/1/2014 έγραψε η «Ημερησία», 
ενώ επισπεύδεται κατά 1 εξάμηνο, δη-
λαδή  από τον Ιούνιο - Ιούλιο του '14 
και όχι από την 1/1/2015) η περικοπή 
των επικουρικών συντάξεων που θα 
υπολογίζονται με βάση τις ετήσιες ει-
σφορές των "εν ενεργεία". Τη διπλή 
ανατροπή προμηνύει το τελεσίγραφο 
που παρέδωσε τεχνικό κλιμάκιο της 
τρόϊκας στη Γραμματεία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων του υπουργείου Εργασίας 
σε συνάντηση η οποία έγινε στο πλαί-
σιο της παρακολούθησης της πορείας 
των οικονομικών των Ταμείων και δεν 
ανακοινώθηκε.

Στο πλευρό των εργαζομένων της ΕΡΤ, όπως έπραξε από την πρώτη 
στιγμή, συνεχίζει να βρίσκεται η ΓΣΕΕ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της, ενημερώνοντας παράλληλα ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της θα συ-
νεδριάσει μετά τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για να καθορίσει 
την περαιτέρω στάση της με βάση τις εξελίξεις όπως αυτές θα έχουν 
διαμορφωθεί. «Η επαίσχυντη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θέτει 
ευθέως ζητήματα παραβίασης των Δημοκρατικών Κανόνων και θεσμι-
κής λειτουργίας καθώς εκτός από το "μαύρο" αφορά και άλλες δημό-
σιες επιχειρήσεις, την περιουσία τους, το μέλλον τους» προσθέτει. «Η 
αντίδραση και ο αγώνας μας δεν αφορά μόνο στην ΕΡΤ. Αφορά σε όλες 
τις δημόσιες – κοινωνικές επιχειρήσεις. Αφορά όμως πρωτίστως στη 
δημοκρατία που βάναυσα-αυταρχικά-ετσιθελικά παραβιάζεται από 
την Εκτελεστική Εξουσία» συμπληρώνει και επισημαίνει ότι: «Εάν η 
Κυβέρνηση δεν πάρει πίσω την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,  
η οποία αφορά κυρίως τη δημοκρατική λειτουργία της Εκτελεστικής 
Εξουσίας και το κλείσιμο δεκάδων οργανισμών κοινής ωφέλειας είναι 
προφανές ότι προκαλεί τη Συνομοσπονδία και τα συνδικάτα να ενεργο-
ποιήσουν αποφάσεις για κινητοποιήσεις. Ο αγώνας για την ανατροπή 
των αντιδημοκρατικών πρακτικών και των πολιτικών που "στραγγαλί-
ζουν" τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, θα συ-
νεχιστεί όσο και αν χρειαστεί» καταλήγει η ΓΣΕΕ.

Για 8η συνεχή μέρα, από τη στιγμή της ανακοίνωσης του κλεισίματος της ΕΡΤ, 
την περασμένη Τρίτη, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ δεν σταματάει η συρροή του 
κόσμου, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους εργαζόμενους και αντιδρώντας 
στο κλείσιμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ συνε-
χίζουν να μεταδίδουν αδιάκοπα ενημερωτικό πρόγραμμα μέσω ίντερνετ, ενώ 
από σήμερα στη συχνότητα 48 UHF και 52 της ψηφιακής πλατφόρμας digea 
έκανε την εμφάνισή του το σήμα της Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Ίντερνετ 
και Τηλεόρασης (ΝΕΡΙΤ).

Σε ανακοίνωση του ο ΕΣΔΝΑ παρουσιάζει την 
πορεία των διαγωνισμών, που αφορούν στις νέες 
Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων για την 
Αττική. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ότι θες ολο-
κληρώθηκε η πρώτη φάση των διαγωνισμών για 
την κατασκευή των Μονάδων Επεξεργασίας Απορ-
ριμμάτων σε Κερατέα και Άνω Λιόσια με την ομό-
φωνη έγκριση των πρακτικών από την Εκτελεστική 
Επιτροπή. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, στη δεύτερη 
φάση των διαγωνισμών περνούν έξι εταιρείες για 
τη Μονάδα της Κερατέας και πέντε για τη Μονάδα 
των Λιοσίων. Ειδικότερα για την Κερατέα, πράσινο 
φως πήραν οι εταιρίες:
•Ένωση Εταιρειών Άκτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ – 
Ηλέκτωρ ΑΕ
•Ένωση Προσώπων Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ – 
ΔΕΗ ΑΕ
•ΜΕΤΚΑ ΑΕ – Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης ΑΕ
•Ένωση Εταιρειών Archirodon Group N. – Intrakat 
– Envitec AE
•Ένωση Εταιρειών J & P ΑΒΑΞ - Μεσόγειος
•Novaera Hellas AE
Για τη μονάδα στα Λιόσια, οι εταιρίες :
•Ένωση Εταιρειών Άκτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ – 
Ηλέκτωρ ΑΕ
•Ένωση Προσώπων Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ – 

ΔΕΗ ΑΕ
•ΜΕΤΚΑ ΑΕ – Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης ΑΕ
•Ένωση Εταιρειών Archirodon Group N. – Intrakat 
– Envitec AE
•Ένωση Εταιρειών J & P ΑΒΑΞ - Μεσόγειος
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης θα ακο-
λουθήσει σύμφωνα με τις προκηρύξεις το δεύτερο 
στάδιο, με τις Προσκλήσεις σε Ανταγωνιστικό Διά-
λογο και την Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.

Δραστική περικοπή 
στα εφάπαξ  

του Δημοσίου

Η πορεία των διαγωνισμών για τις Μονάδες 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων Αττικής



Επτά από τις δέκα ακριβότερες πόλεις του πλανήτη βρίσκονται στην Ευρώπη, δύο στην 
Αφρική και μόλις μια στην Ασία !

Η εφετινή έρευνα της ECA International, εταιρείας συμβούλων διαχείρισης ανθρωπίνων 
πόρων, ανεβάζει το Όσλο στην πρώτη θέση της ακρίβειας για τους αλλοδαπούς 
εργαζόμενους (για τους γηγενείς τα στοιχεία είναι διαφορετικά), ενώ ρίχνει το Τόκοι 
στην έκτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

“Οι τιμές στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας ανεβαίνουν λόγω του κόστους παραγωγής 
και εργασίας” επισημαίνει ο διευθυντής της εταιρείας Lee Quane, διευκρινίζοντας ότι 
στις υπηρεσίες που ελήφθησαν υπόψη συμπεριλαμβάνονται το στεγνό καθάρισμα, η 
επιδιόρθωση υποδημάτων, το κομμωτήριο, γεύματα σε εστιατόρια, δηλαδή δουλειές 
με ένταση εργασίας, όπως και οι φόροι σε αλκοόλ και καπνό. Στο Όσλο, ένα εισιτήριο 
κινηματογράφου κοστίζει 18,76 δολάρια, μια μπίρα σε ένα μπαρ 14,1 και μια σόδα 3,43 
δολάρια.

Η υποχώρηση των τιμών στο Τόκοι αποδίδεται στη μείωση της ισοτιμίας του γιεν 
κατά 20%, αλλά και στην επιστροφή στον πληθωρισμό (ως 2%), μετά δεκαετίες 
αποπληθωρισμού. Ωστόσο, το Τόκοι παραμένει εξαιρετικά ακριβό για τους Ιάπωνες.

Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση του κόστους ζωής στις Φιλιππίνες, κατά 19 θέσεις σε 
σχέση με το 2012, εξέλιξη την οποία οι ερευνητές αποδίδουν στο ισχυρότερο νόμισμα, 
εξαιτίας των αυξημένων άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα το τελευταίο 12μηνο !

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην πρώτη δεκάδα του πίνακα φιγουράρουν οι τέσσερις 
μεγάλες πόλεις της Ελβετίας.
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Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Οκτώ θέσεις ανέβηκε στον πίνακα και 
εφέτος βρίσκεται στην πέμπτη θέση των 
ακριβότερων πόλεων στον πλανήτη

Μετά από τρία χρόνια, η ιαπωνική 
πρωτεύουσα έχασε την πρωτιά στην 
ακρίβεια, βρέθηκε στην έκτη θέση του 
πίνακα χάρη στην απώλεια κατά 20% της 
ισοτιμίας του γιεν με τα άλλα νομίσματα

Στο κόστος παραγωγής και εργασίας, καθώς και στους φόρους στο αλκοόλ και στα 
τσιγάρα, αποδίδουν την πρώτη θέση της ακρίβειας για τους ξένους οι ερευνητές.

Δυο θέσεις ψηλότερα από πέρσι, 
βρέθηκε η πρωτεύουσα της Αγκόλα, 
που είναι, πλέον, η  δεύτερη ακριβότερη 
πόλη του πλανήτη

Τρίτη ακριβότερη πόλη, βρίσκεται στη νότια 
ακτή της Νορβηγίας και συχνά αναφέρεται 
ως η πρωτεύουσα του πετρελαίου της χώρας

ΣΤΑΒΑΝΓΚΕΡ

ΟΣΛΟ

ΛΟΥΑΝΤΑ

Το Νότιο Σουδάν απέκτησε την 
ανεξαρτησία του μόλις το 2011, αλλά η 
πρωτεύουσα του είναι εφέτος τέταρτη σε 
ακρίβεια, αφού αναρριχήθηκε κατά 41 
θέσεις σε σχέση με το 2012

ΤΖΟΥΜΠΑ 

ΜΟΣΧΑ

ΤΟΚΙΟ

Η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας κρατά την 
έβδομη θέση της ακρίβειας για το 2013 και 
φυσικά για τους ξένους

ΖΥΡΙΧΗ



Την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, 
στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου και Καμένων 
Βούρλων ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων . Συγκεκριμένα οι ρυθμί-
σεις είναι οι εξής:

- Από σήμερα Τρίτη 18 Ιουνίου έως και την 
Πέμπτη 20 Ιουνίου, η κυκλοφορία προς Λα-
μία θα εκτρέπεται από τον Α/Κ Λογγού στην 
Περιφερειακή Οδό Αγ. Κωνσταντίνου και 
Καμένων Βούρλων. Η κυκλοφορία στον κλά-
δο προς Αθήνα θα διεξάγεται κανονικά.

- Από την Τρίτη 02 Ιουλίου έως και την Πέ-
μπτη 04 Ιουλίου, η κυκλοφορία προς Αθήνα 
θα εκτρέπεται από τον δυτικό ημικόμβο Κα-
μένων Βούρλων στην Περιφερειακή Οδό Αγ. 
Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων. 

Η κυκλοφορία στον κλάδο προς Λαμία θα 
διεξάγεται κανονικά. Οι συγκεκριμένες κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις, που είναι απαραίτη-
τες για την εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης-
συντήρησης και αποκατάστασης του Η/Μ 
Εξοπλισμού των σηράγγων από την «ΝΕΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε.», θα πραγματοποιούνται κατά τις 
παραπάνω περιόδους από τις 08.00 έως τις 

19.00.

Κυκλοφοριακές  
ρυθμίσεις  στη Νέα 
Εθνική Οδό  
Αθηνών – Λαμίας

Για τις καινοτόμες πρωτοβουλίες του και για τη δράση του σε θέματα που αφορούν στην προστασία 
του περιβάλλοντος, βραβεύθηκε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών από το Συμβούλιο Αεροδρομίων της 
Ευρώπης (Airports Council International - Europe), στο ετήσιο συνέδριο του Συμβουλίου στην Κων-
σταντινούπολη. Στο πλαίσιο των  «ACI Europe Best Airport Awards», η βράβευση «Eco-Innovation 
Award 2013» συνιστά σημαντική αναγνώριση του αεροδρομίου της Αθήνας ως πρωτοπόρου σε ένα 
ακόμη σημαντικό τομέα των δραστηριοτήτων του.

"Πράσινη" διάκριση για το Ελευθέριος Βενιζέλος
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Θετικός ο Δήμος και ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου στην πρόταση για δημιουργία υδα-
τοδρομίου από την εταιρεία Hellenic Seaplanes SA / Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε. σε συ-
ναντήσεις που έγιναν με Δήμο και Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Όπως αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στη συζήτηση αναφέρθηκε η ύπαρξη Υποδομής 
Υδατοδρομίου στο λιμάνι την οποία λειτουργούσε μια εταιρεία η οποία σήμερα δεν 
υπάρχει και ότι μέχρι να ετοιμαστούν οι νέες εγκαταστάσεις θα μπορούσε πιθανών να 
χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες. 
Παράλληλα μεγάλο ενδιαφέρον για την δημιουργία υδατοδρομίου στο λιμάνι της Κα-
λαμάτας, με σκοπό την δρομολόγηση υδροπλάνων που θα συνδέσει την μεσσηνιακή 
πρωτεύουσα με άλλες περιοχές εντός κι εκτός χώρας, διαβλέπει ο δήμαρχος της πόλης 
Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος συναντήθηκε χθες στο δημαρχείο, με επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Υδροπλάνα για Βόλο και Καλαμάτα

Δεν είναι εφικτή η μείωση των αντικειμενικών αξιών, υποστηρίζουν 
πηγές του υπουργείου Οικονομικών, μια θέση που αναμένεται να 
συζητήσει και ο υπουργός στα μέσα της εβδομάδος με την τρόικα. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες «εάν προσεγγίσουν τις εμπορι-
κές θα δημιουργηθεί τεράστια τρύπα στα έσοδα, που δεν μπορεί να 
καλυφθεί ούτε από την φορολόγηση των αγροτεμαχίων». Το δίκτυο 
RE+D Magazine δημοσίευσε ότι το  νομοσχέδιο για τη φορολόγηση 
των ακινήτων, έχει ετοιμαστεί και θα δοθεί για συζήτηση στη τρικομ-
ματική επιτροπή και στη συνέχεια στα υπόλοιπα κόμματα, με στόχο 
να ψηφιστεί από τη Βουλή μέχρι το τέλος Ιουνίου. Όλα αυτά υπό την 
προϋπόθεση ότι το ζήτημα της ΕΡΤ, αναμένεται να δρομολογηθεί χω-
ρίς απρόοπτα μέχρι τα μέσα της εβδομάδος, καθώς σε διαφορετική 
περίπτωση, όλα τα σενάρια είναι ανοικτά. Ειδικότερα η επιτροπή επε-
ξεργασίας του νέου συστήματος αντικειμενικών αξιών επεξεργάζεται 
τις τιμές ζώνης στη νέα δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο 

να αυξηθεί η φορολογία στην περιφέρεια. Οι όποιες αλλαγές γίνουν 
στις αντικειμενικές τιμές δεν θα διαφοροποιήσουν δραστικά τις αξίες 
των ακινήτων παρά μόνο σε ελάχιστες περιοχές, που δεν θα έχουν 
επίπτωση στο σύνολο των φόρων που θα κληθούν να καταβάλλουν 
οι ιδιοκτήτες. 
Στο σημείο αυτό ασκείται και έντονη κριτική από την αγορά καθώς η 
προσπάθεια διαχωρισμού του φόρου των ακινήτων από το φόρο του 
πλούτου δημιουργεί ανισομερή κατανομή βαρών μεταξύ των φορο-
λογουμένων πολιτών. Σε σημείο που νομικοί να διαβλέπουν εμπλοκές 
με το ΣτΕ. Πάντως η επιχειρηματική κοινότητα θεωρεί ότι η φορο-
λογία των ακινήτων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά, 
αλλά πρέπει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα που θα είναι διακρι-
τό σε κάθε υποψήφιο επενδυτή ότι η φορολογική επιβάρυνση που 
θα κληθεί να υπολογίσει επενδύοντας, να μην κρύβει εκπλήξεις και 
πολλαπλές χρεώσεις.

Στο αέρα η μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων  
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Συζήτηση των αρχηγών εφ’ όλης της 
ύλης και για ανασχηματισμό- «ΒΗΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ- Συμφωνήθηκε να γίνει νέα συνάντηση 
αύριο •Τρόικα: Τελεσίγραφο τριών μηνών στους υπεύθυνους των 
αποκρατικοποιήσεων να πιάσουν τόπο- ΠΡΟΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΚΑΙ Η 
ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΑΠ- Κίνδυνος ενεργοποίησης της ρήτρας νέων 
μέτρων και διεθνούς διοίκησης •Ελεγκτές: «ΟΧΙ» ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ 
ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ •Απασχόληση: ΣΤΟ 27,4% Η ΑΝΕΡΓΙΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ.

ΚΕΡΔΟΣ: Οι τρεις αρχηγοί απομάκρυναν την πιθανότητα 
προσφυγής στις κάλπες, αλλά…- ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΕ- Διαφώνησαν για το ποιος θα σβήσει το 
«μαύρο» από τις οθόνες- Οι αρχηγοί είπαν «ναι» στην επικαιροποίηση 
της προγραμματικής συμφωνίας, στον ανασχηματισμό και τον 
κυβερνητικό συντονισμό •Η MOODY’S ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΕΚ ΝΕΟΥ 
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ- Σε περίπτωση που η χώρα οδηγηθεί σε εκλογές 
•Τι συζήτησε η τρόικα με τον υπουργό Οικονομικών Ι. Στουρνάρα- 
ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ ΤΑ 3,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ, ΠΑΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ 
•ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΣΟΪΜΠΛΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Συνεννόηση πολιτικών αρχηγών υπό τον φόβο του 
ιστορικού λάθους- ΠΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΛΥΤΡΩΣΗ- Αποφεύχθηκαν 
την ύστατη ώρα οι εκλογές- Ανασύνταξη τώρα για τις μεταρρυθμίσεις 
•Αρμόδιος υφυπουργός για τον νέο φορέα- ΑΝΟΙΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ • Έρχεται στην 

Αθήνα ο Γερμανός υπουργός- ΕΠΑΙΝΟΙ Β. ΣΟΪΜΠΛΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ «3» • Επιτυχής αύξηση κεφαλαίου- ΤΕΛΟΣ 
ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟ BUSINESS PLAN ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ •Μετά το «ναυάγιο» της 
ΔΕΠΑ- ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

ΕΞΠΡΕΣ: Νέα σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών αύριο 
για επικαιροποίηση της προγραμματικής συμφωνίας- 
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΡΤ • ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ • ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ- Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων 
από μεθαύριο Πέμπτη στις ΔΟΥ και τα τελωνεία • MOODY’S: 
ΣΟΒΑΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΖΗΤΟΥΝ ΕΝΑΓΩΝΙΩΣ ΟΙ 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ- Η Κομισιόν παρακολουθεί με προσοχή τα γεγονότα 
που διαδραματίζονται στην Αθήνα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- Εξετάζεται η επίσπευση της 
ιδιωτικοποίησης ΔΕΗ και ΟΛΠ- Παραμένει ο στόχος για τα έσοδα 
• ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΛΥΣΗ ΣΕ ΕΞΙ ΜΕΤΩΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΕΝΤΟΣ 
48 ΩΡΩΝ • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 8,25 ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ 
WARRANT ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ • ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ • ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ 
• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΥΣΗ Ο ESM ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Η βοήθεια θα δίνεται 
αφού προηγηθεί το “κούρεμα” των καταθέσεων.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Το 
ΣτΕ αποδέχεται τον νέο φορέα, ζητεί μετάδοση εκπομπών- Θετικός σε 
ανασχηματισμό ο Σαμαράς, άνοιγμα της ΕΡΤ θέλουν Βενιζέλος, Κουβέλης 
• ΔΡΑΠΕΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ- Πατέρας 
δύο ανηλίκων το θύμα- Πρόκειται για τη συμμορία που είχε αποδράσει 
από τις φυλακές των Τρικάλων • Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ 
ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ- Δήλωση του αντιπροέδρου του- Δεν 
κόπασαν οι διαδηλώσεις.

ΤΑ ΝΕΑ: Όλο το παρασκήνιο της συνάντησης των αρχηγών- 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ …ΑΛΛΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ 
ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ.

ΕΘΝΟΣ: Φρένο των αρχηγών στην επικίνδυνη πορεία για εκλογές- 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ- Ανασχηματισμός αρχές 
Ιουλίου με πολιτικά στελέχη από το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Συμφωνία για ανασχηματισμό και νέο 
προγραμματικό πλαίσιο, αλλά…- «ΚΡΥΦΤΟΥΛΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ ΑΠΟ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟ, ΚΟΥΒΕΛΗ • «ΝΑΙ» ΑΠΟ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ- Οι δανειστές δέχονται μετάθεση στόχων λόγω 
ΔΕΠΑ- «Κλείνουν» οι Αζέροι τον ΔΕΣΦΑ, «σύννεφα» για τον ΟΠΑΠ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΣτΕ, Βενιζέλος και Κουβέλης 
καρφώνουν Σαμαρά για το πραξικόπημα στην ΕΡΤ- ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΑΥΡΟ • Αλέξης Τσίπρας στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα- 
«ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ, ΚΥΡΙΕ ΣΑΜΑΡΑ»! • Αντιδράσεις από την Ευρώπη- Η 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΣΟΪΜΠΛΕ 
• Αποτροπιασμό για τη βίαιη καταστολή εκφράζει η Άνγκελα Μέρκελ- Ο 
ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ ΤΑ ΤΑΝΚΣ…

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Απόφαση Πυθίας του ΣτΕ, που ο καθένας 
ερμηνεύει κατά το δοκούν- ΑΣΠΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΓΚΡΙΖΟ ΣΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ- 
Στριμώχθηκε ο πρωθυπουργός και ενέδωσε για ανασχηματισμό και 

αλλαγή λειτουργίας της κυβέρνησης • ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ: «ΕΙΤΕ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ, 
ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΣΑΣ…» • ΔΗΜΟΣΙΟ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΛΟΥΚΕΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Επανεκκίνηση της συγκυβέρνησης με τραύματα- 
ΤΣΑΜΠΟΥΚΑΣ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ- ΚΟΥΒΕΛΗ- Στα χέρια του 
Στουρνάρα το μαχαίρι για την ΕΡΤ- Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του 
για τις εκλογές- Μαγείρεψαν τη «σούπα» του ανασχηματισμού- Νέα 
σύσκεψη των τριών αρχηγών την Τετάρτη • ΣτΕ: ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟ, 
ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΡΤ • Συγκέντρωση ΣΥΡΙΖΑ: «ΑΓΡΙΟΣ» ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΤΑ 
ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Το ΣτΕ ουσιαστικά επικύρωσε χθες την κατάργησή της- 
ΑΝΟΙΓΕΙ ΝΕΑ «ΕΡΤ»- Τα 9 σημεία που παρουσίασε ο Αντώνης Σαμαράς 
για να αποφευχθούν οι κάλπες • ΤΟΥΡΚΙΑ: Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ 
ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ.

ΕΣΤΙΑ: ΠΟΙΟΙ ΠΥΡΟΔΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ- Ο 
Πρωθυπουργός σε ρόλο ισορροπιστή.

Η ΑΥΓΗ: Ο Αλ. Τσίπρας για την τρόικα εσωτερικού: ΤΕ-ΛΕΙ-Ω-ΣΑ-ΤΕ… 
ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ- ΔΕΝ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ- Χιλιάδες λαού στη συγκέντρωση του 
ΣΥΡΙΖΑ στην Πλατεία Συντάγματος.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Να καταργηθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου- 
Καμία απόλυση στην ΕΡΤ και στο Δημόσιο- ΛΥΣΗ Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
Η ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Πολύωρη συνάντηση των τριών αρχηγών- ΤΑ ΒΡΗΚΑΝ 
ΜΕΣΩ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΣτΕ: Εξυγίανση της ΕΡΤ εν λειτουργία • 
ΣΥΡΙΖΑ: ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Πρόκειται- όλως τυχαίως- για τον Υπουργό 
Εσωτερικών που βρίσκεται πίσω από το λουκέτο στην ΕΡΤ και σχεδιάζει 
τις απολύσεις στο Δημόσιο- ΕΒΡΑΙΟΣ ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ Ο ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ;!



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

7

ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-4 | 18/06/2013

Απόφαση με την οποία αποδέχεται τη δημιουργία νέου δημόσιου 
ραδιοτηλεοπτικού φορέα, αλλά διατάσσει την προσωρινή εκπομπή 
προγράμματος με ευθύνη του διαχειριστή που θα αναλάβει την 
εκκαθάριση της ΕΡΤ, εξέδωσε αργά χθες το βράδυ ο πρόεδρος 
του Συμβουλίου της Επικρατείας Κωνσταντίνος Μενουδάκος, 
την ώρα που η σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών ήταν σε 
εξέλιξη στο Μέγαρο Μαξίμου. Με την απόφαση κρίνεται νόμιμη 
η απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει η ΕΡΤ, δεν γίνεται όμως 
δεκτή η παύση της εκπομπής προγράμματος και ζητείται από τους 
αρμόδιους υπουργούς «η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για 
τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη 
λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό 
φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία 
νέου φορέα, που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον». Σύμφωνα 
με διευκρινίσεις που παρείχε το ΣτΕ, ο διαχειριστής που θα 
αναλάβει, θα έχει τις αρμοδιότητες που είχε η διοίκηση της 
επιχείρησης. Επιπλέον θα κρίνει, ανάλογα και με τις ανάγκες που 
θα υπάρξουν, αν θα διατηρήσει το υπάρχον προσωπικό της ΕΡΤ 
ή θα το απολύσει, είτε όλο είτε εν μέρει. Επιπλέον η απόφαση 
δεν αφορά τα μουσικά σύνολα και τις συμφωνικές ορχήστρες της 
ΕΡΤ, καθώς και την έκδοση του περιοδικού «Ραδιοτηλεόραση». 
Ραντεβού αύριο Τετάρτη, όποτε και θα κριθεί εάν οι αρχηγοί 
θα μπορέσουν να υπερβούν το «αγκάθι» της ΕΡΤ ή η χώρα 
θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, έδωσαν ο πρωθυπουργός 
Αντώνης Σαμαράς και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της 
Δημοκρατικής Αριστεράς, Ευάγγελος Βενιζέλος και Φώτης 
Κουβέλης, καθώς η χθεσινή σύσκεψή τους στο Μέγαρο Μαξίμου 
δεν κατέστη δυνατόν να άρει το υφιστάμενο αδιέξοδο. Την 
ίδια ώρα οι Βρυξέλλες υπογραμμίζουν την ανάγκη πολιτικής 
σταθερότητας στην Ελλάδα.
Ο κ. Σαμαράς παρουσίασε πρόταση εννέα σημείων, η οποία 
περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, την επικαιροποίηση της 
προγραμματικής συμφωνίας των τριών εταίρων, καλύτερο 
συντονισμό, αλλά και ανασχηματισμό της κυβέρνησης, αμέσως 
μετά τη διεξαγωγή του συνεδρίου της Ν.Δ. στα τέλη του μήνα, 
όπως είχαν ζητήσει μετ' επιτάσεως το τελευταίο διάστημα οι κ. 
Βενιζέλος και Κουβέλης.
Όμως, στη διάρκεια της σύσκεψης κατεγράφη πλήρες χάσμα σε 
σχέση με την ΕΡΤ.
Ο πρωθυπουργός πρότεινε άμεση συγκρότηση κοινά αποδεκτής 
Διοικούσας Επιτροπής, που θα αναλάβει την οργάνωση και 
εκπομπή τηλεοπτικού σήματος έως ότου συγκροτηθεί ο νέος 
ραδιοτηλεοπτικός φορέας, καθώς και άμεση ψήφιση του 
νομοσχεδίου για τη ΝΕΡΓΓ Α.Ε. από τη Βουλή. Από την πλευρά 
τους, οι κ. Βενιζέλος και Κουβέλης αντέτειναν πως θα πρέπει 
«από σήμερα» και μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου να 
επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ, θέση που δεν απεδέχθη ο κ. Σαμαράς, 
σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν ακυρώνω την κορυφαία 
μου μεταρρυθμιστική κίνηση».
Πάντως, η σύσκεψη είχε πολλές στιγμές μεγάλης έντασης, ενώ 
ενδεικτικές του κλίματος ήταν και οι σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο 
δηλώσεις τόσο του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ όσο και του προέδρου 

της Δημοκρατικής Αριστεράς μετά την ολοκλήρωσή της. 
Μετά τρεις και πλέον ώρες σκληρών διαβουλεύσεων στο 
Μαξίμου, με διακύβευμα την ίδια την κυβέρνηση και το 
ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, οι κ. Αντώνης Σαμαράς, 
Ευάγγελος Βενιζέλος και Φώτης Κουβέλης δεν κατέληξαν 
σε απόφαση σχετικά με τις προοπτικές της τρικομματικής 
κυβέρνησης που συγκροτήθηκε πριν από ένα περίπου έτος και 
έδωσαν νέο «ραντεβού» για αύριο, Τετάρτη.
Η προσωρινή διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας ναι 
μεν αντιμετωπίστηκε ως δυνάμει σανίδα σωτηρίας για την 
τρικομματική, ωστόσο η ερμηνεία των τριών κομμάτων επί 
αυτής προκαλεί νέες εντάσεις. ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ ζητούν την 
άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ, ήδη από σήμερα, ενώ στον 
αντίποδα, κυβερνητικά στελέχη απαντούν ότι η απόφαση του ΣτΕ 
σε κανένα σημείο δεν προβλέπει αναβίωση της ΕΡΤ αλλά μόνον 
την υποχρέωση του νέου «ιδιοκτήτη», δηλαδή του υπουργείου 
Οικονομικών, να παράσχει ραδιοτηλεοπτικές και διαδικτυακές 
υπηρεσίες.
Υπό την έννοια αυτή, το ενδεχόμενο ρήξης μεταξύ των τριών και, 
συνεπώς, πρόωρων εκλογών δεν έχει αποκλειστεί. Αντιθέτως, 
παραμένει στο τραπέζι, καθώς στις χθεσινές έντονες πιέσεις των 
κ. Βενιζέλου και Κουβέλη για άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ, ο 
κ. Σαμαράς φέρεται να απήντησε: «δεν ακυρώνω την κορυφαία 
μεταρρυθμιστική μου κίνηση».
Από το επιτελείο του Μαξίμου δηλωνόταν, χθες, κατηγορηματικά 
ότι το «νομικό πρόσωπο ΕΡΤ Α.Ε. έπαψε να υφίσταται οριστικά». 
Είναι χαρακτηριστική, προς τούτο, η δήλωση του Γ. Στουρνάρα, 
μετά το πέρας της σύσκεψης, ότι «με την απόφαση του ΣτΕ 
επικυρώνεται η κατάργηση της ΕΡΤ». Υπό την έννοια αυτή, 
το υπ. Οικονομικών αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ένα 
μεταβατικό σχήμα με τη μορφή δημόσιας υπηρεσίας, το οποίο θα 
λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν.

ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΤΡΟΪΚΑ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-11 | 18/06/2013

Αρνητική στο ενδεχόμενο μείωσης στο ΦΠΑ της εστίασης, 
αλλά και επικριτική για το γεγονός ότι ο νέος φόρος ακινήτων 
είναι ακόμη στα «σενάρια» εμφανίστηκε η τρόικα κατά τη 
συνάντηση που είχε το απόγευμα της Κυριακής με την ηγεσία 
του υπουργείου Οικονομικών. Στο θέμα του ΦΠΑ οι εκπρόσωποι 
των δανειστών επεσήμαναν ότι ήδη οι εισπράξεις από έμμεσους 
φόρους υπολείπονται σημαντικά του στόχου που έχει τεθεί 
από το πρόγραμμα. Με βάση τα στοιχεία Ιανουαρίου - Μαΐου η 
υστέρηση φτάνει τα 250 εκατ. ευρώ, με βασική αιτία την πτώση 
της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η μείωση έστω και πιλοτικά - του 
ΦΠΑ μόνο για την εστίαση, που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση 
του τζίρου σύμφωνα με τους εκπροσώπους των δανειστών, δεν 
είναι σίγουρο ότι θα μεταφραστεί σε περισσότερα έσοδα. Και αυτό 
γιατί, εκτός από την κρίση, τις εισπράξεις επηρεάζει σημαντικά 
και η υψηλή φοροδιαφυγή.
Επιφυλάχθηκαν, πάντως, για μια νέα συζήτηση του θέματος κατά 
τη συνάντηση που αναμένεται να έχουν σήμερα με τον υπουργό 
Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να 
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μελετούν τα στοιχεία που τους παρέδωσε το ΥΠΟΙΚ σχετικά με το 
συντελεστή ΦΠΑ ειδικά για τα ξενοδοχεία.
Συγκεκριμένα, η τρόικα μελετά την επίδραση από το ενδεχόμενο 
μείωσης του φορολογικού συντελεστή στα ξενοδοχεία, τα οποία 
υπόκεινται σε ένα ιδιότυπο καθεστώς. Ως γνωστό οι υπηρεσίες 
εστίασης επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%, ενώ οι υπόλοιπες 
ξενοδοχειακές υπηρεσίες (όπως η διαμονή) φορολογούνται με 
συντελεστή 6%.
Αυτό σημαίνει ότι στη χρέωση για μια διανυκτέρευση με πρωινό, 
το 8% της συνολικής τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή 
23%, ενώ το υπόλοιπο 92% της τιμής στο χαμηλότερο συντελεστή. 
Στόχος της τρόικας είναι να δει πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές 
των υπηρεσιών αυτών μετά τη μείωση του ΦΠΑ. Κατά τη διάρκεια 
της σύσκεψης στο τραπέζι βρέθηκε και το θέμα του ενιαίου 
φόρου επί των ακινήτων, με τις πληροφορίες να εμφανίζουν 
την τρόικα δυσαρεστημένη από το γεγονός ότι η διακομματική 
επιτροπή, που ασχολείται εδώ και περίπου 8 μήνες με το θέμα, 
δεν έχει καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα με τη μορφή ενός 
νομοσχεδίου που να διασφαλίζει τις αναμενόμενες εισπράξεις 
των 32 δισ. ευρώ από το συγκεκριμένο φόρο.
Μετά τις 20 Ιουνίου θα εκταμιευτεί η δόση των 3,3 δισ. ευρώ 
από τον EFSF. Η καταβολή της δόσης εγκρίθηκε από το Euro 
Working Group την περασμένη Πέμπτη, 13 Ιουνίου, αλλά 
για την εκταμίευση της θα πρέπει να συνεδριάσει και το 
γερμανικό κοινοβούλιο και η συγκεκριμένη συνεδρίαση έχει 
προγραμματιστεί για ης 20 Ιουνίου. Το Δημόσιο δεν αντιμετωπίζει 
ταμιακό πρόβλημα, ώστε να δημιουργεί πρόβλημα η ολιγοήμερη 
καθυστέρηση της δόσης, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας θα 
διατεθεί εξάλλου για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών 
του Δημοσίου προς τους ιδιώτες.
Ωστόσο, στελέχη του ΥΠΟΙΚ φοβούνται πως τυχόν απρόβλεπτες 
πολιτικές εξελίξεις, όπως εκλογές, θα καθυστερήσουν τη δόση 
και για χρονικό διάστημα μέχρι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη 
των δανειστών.
Στο μεταξύ, οι δαπάνες στις παρακλινικές εξετάσεις και τα 
συσσωρευμένα χρέη του ΕΟΠΥΥ ήταν τα σημεία στα οποία 
εστίασαν την κριτική τους οι εκπρόσωποι της τρόικας σε 
συνάντηση που είχαν χθες με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας, ζητώντας να υπάρξουν άμεσες λύσεις. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, η τρόικα έδωσε προθεσμία δύο εβδομάδων 
και ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, διαβεβαίωσε 
ότι εγκαίρως θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη 
συγκράτηση των δαπανών.
Η πλευρά της τρόικας πιέζει για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, 
ζητώντας άμεσα μέτρα, για την επανακοστολόγηση των ιατρικών 
εξετάσεων και γενικότερα για νέο κανονισμό παροχών με 
μειωμένες δαπάνες.
Σύμφωνα με στοιχεία, οι δαπάνες νοσηλίων σε ιδιωτικές κλινικές 
παραμένουν σταθερές, παρά τα μέτρα που είχαν ληφθεί και από 
τα οποία υπήρχε η εκτίμηση για αισθητή μείωση.
Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι με τα μέτρα που έχουν ληφθεί οι 
δαπάνες δεν θα ξεπερνούσαν τα 180 εκατ. ευρώ, ενώ με βάση τα 
στοιχεία του 5μήνου υπολογίζεται ότι οι δαπάνες θα κλείσουν στα 
840 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους (860 εκατ. πέρυσι).

Ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, αναφερόμενος στις 
σχετικές επισημάνσεις των ελεγκτών της τρόικας, απάντησε ότι 
το θέμα εξετάζεται και σε 2-3 εβδομάδες θα ανακοινωθούν οι 
τελικές αποφάσεις, με στόχο τη συγκράτηση του ελλείμματος και 
τη σταδιακή μείωσή του.
Για τις νοσοκομειακές δαπάνες, ο κ. Λυκουρέντζος διαβεβαίωσε 
ότι θα τηρηθούν οι «σφιχτοί» προϋπολογισμοί.

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΗΣ 
ΔΕΠΑ 
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Το σχέδιο τιτλοποίησης εισπράξεων από μελλοντική αξιοποίηση 
κρατικών ακινήτων προκειμένου να κλείσει μέρος της τρύπας στα 
έσοδα του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων παρουσίασε χθες 
το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
(ΤΑΙΠΕΔ) στους εκπροσώπους της τρόικας. Ταυτόχρονα, η τρόικα 
άναψε στην ελληνική πλευρά το πράσινο φως για τη μετάθεση του 
φετινού στόχου για έσοδα 2,6 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις.
Στο ερώτημα προς την ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ «τι τμήμα των φετινών 
εσόδων εκτιμάτε πως δεν είναι επιτεύξιμο», η απάντηση 
ήταν «πάνω από 1 δισ. ευρώ». Ωστόσο το αν η μετάθεση των 
στόχων θα αφορά αυτό ακριβώς το νούμερο ή κάποιο άλλο θα 
οριστικοποιηθεί προσεχώς μεταξύ της τρόικας και του υπουργού 
Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα αίτια του ναυαγίου της ΔΕΠΑ 
καθώς και η επόμενη ημέρα ενώ ζητήθηκε επιτάχυνση της 
ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Η ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ ενημέρωσε 
τους εκπροσώπους της τρόικας (Ματίας Μορς από Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Κλάους Μαζούχ από ΕΚΤ και Μπομπ Τράα από ΔΝΤ) 
ότι αναδιατάσσει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, φέρνοντας 
πιο μπροστά την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, των ΕΛΠΕ (προκήρυξη 
μόλις ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός του ΔΕΣΦΑ), της ΕΥΔΑΠ (μόλις 
ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός της ΕΥΑΘ), καθώς και την έκδοση 
τίτλων από ακίνητα του Δημοσίου, το οποίο και αναλύθηκε 
εκτενώς.
Υποψήφια προς τιτλοποίηση είναι πολλά από τα 1.000 ακίνητα που, 
σύμφωνα με το Μνημόνιο, έχουν ή επίκειται να μεταβιβαστούν 
στο Ταμείο μέσα στο 2013. Τέτοια για παράδειγμα είναι το βασιλικό 
κτήμα στο Τατόι, η έκταση 500 στρεμμάτων δίπλα στο Στάδιο 
Ειρήνης & Φιλίας, παραθαλάσσιες περιοχές στη Χαλκιδική, αλλά και 
ομάδες ακινήτων που ανήκουν σε υπουργεία όπως των Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Εθν. Άμυνας στους ΟΤΑ, οργανισμούς κλπ. 
Το σκεπτικό είναι απλό: εκδίδονται ομόλογα που αντανακλούν 
τα έσοδα από την αξιοποίηση επιλεγμένων ακινήτων τα οποία 
εν συνεχεία πωλούνται σε ενδιαφερόμενους επενδυτές. Το 
ακριβές μοντέλο θα προέλθει από μελέτη βιωσιμότητας που 
εκπονεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) ύστερα 
από συνεννόηση με την κυβέρνηση, και η οποία θα περιγράφει 
τα πιθανά έσοδα, τη δομή της τιτλοποίησης, τη μορφή που θα 
πρέπει να έχουν τα πακέτα ακινήτων κ.ο.κ. Εδώ και καιρό το 
Ταμείο έχει προσεγγίσει ξένες τράπεζες που δεσμεύθηκαν 
ότι θα διερευνήσουν τυχόν ενδιαφέρον από τους πελάτες που 
εκπροσωπούν.


