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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ãéá áêüìç ÷åéñüôåñåò çìÝñåò ðñïåéäïðïéåß ôï 

ôåëåõôáßï åâäïìáäéáßï ïéêïíïìéêü äåëôßï ôçò Alpha 

Bank. ×ñçóéìïðïéþíôáò ôç ëáêùíéêÞ öñÜóç «ëåöôÜ 

äåí õðÜñ÷ïõí», áíáöÝñåôáé óôçí êáôÜóôáóç ôïõ 

åëëçíéêïý ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò êáé óôçí áäõíáìßá 

÷ñçìáôïäüôçóçò ôçò ðñáãìáôéêÞò ïéêïíïìßáò, ãéá 

ôçí ïðïßá «÷ñåéÜæïíôáé åðåíäýóåéò», ðïõ áðáéôïýí 

åéóñïÞ éäéùôéêþí êåöáëáßùí, êáèþò, ðáñÜ ôçí 

áíáêåöáëáéïðïßçóç êáé ôéò ÁÌÊ, ïé åëëçíéêÝò 

ôñÜðåæåò óõíå÷ßæïõí íá äáíåßæïõí ëéãüôåñá áð’ üóá 

åéóðñÜôôïõí áðü äüóåéò ðáëáéüôåñùí ÷ïñçãÞóåùí 

ôïõò, áöïý ôçí ôåëåõôáßá ôñéåôßá Ý÷áóáí êáôáèÝóåéò 

75 äéó. åõñþ. 

ÊáôÜ ôïõò óõíáôÜêôåò ôçò åêèåóçò, åðåéäÞ ç ÷þñá, 

ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá, èá âñßóêåôáé ìåôáîý óöýñáò êáé 

Üêìïíïò, ÷ùñßò íá ìðïñåß íá áðïêëåéóèåß ç ðïëéôéêÞ 

áðïóôáèåñïðïßçóç êáé ç êïéíùíéêÞ áðïäüìçóç, 

èá ðñÝðåé íá ìåéùèåß ç öïñïëïãßá, ç ïðïßá óÞìåñá 

åðéâáñýíåé ìå öüñïõò åéóïäÞìáôïò êáé ðåñéïõóßáò, 

ðïõ, óõíïëéêÜ, õðåñâáßíïõí áêüìç êáé ôï äéðëÜóéï 

ôïõ åôÞóéïõ åéóïäÞìáôïò ôùí öïñïëïãïõìÝíùí. ×Üñç 

ôçò ìåßùóçò ôùí åëëåéììÜôùí, ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá 

Ýãéíå åêóôñáôåßá áýîçóçò ôùí öïñïëïãéêþí åóüäùí, 

ìå óõíÝðåéá íá Ý÷åé äéáìïñöùèåß Ýíá Üíáñ÷ï êáé 

áíôéáíáðôõîéáêü öïñïëïãéêü óýóôçìá, ÷ùñßò êßíçôñá 

ãéá åñãáóßá êáé åðé÷åéñçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá.

Ôçí ßäéá þñá, ðõêíþíïõí ïé åíäåßîåéò ãéá 

ìåèïäåýóåéò ôùí ðéóôùôþí ôçò ÷þñáò (ðëçí ÅÅ) 

ðïõ èá ïäçãÞóïõí óå ïéêïíïìéêü “áôý÷çìá”, 

þóôå íá ôåñìáôéóôïýí ïé ðïëéôéêÝò ëéôüôçôáò ïé 

ïðïßåò Ý÷ïõí óôåãíþóåé ôéò áãïñÝò êáé ïäçãïýí 

óå âßáéç áíáäéáíïìÞ åéóïäÞìáôïò êáé ðÜãùìá ôçò 

áíáðôõîéáêÞò äéáäéêáóßáò. “Ïé äéåèíåßò ðéóôùôÝò 

èá åðéôá÷ýíïõí ôï Ýñãï ôçò áîéïëüãçóçò ôçò 

âéùóéìüôçôáò ôïõ ÷ñÝïõò” äÞëùóå ï Åõñùðáßïò 

åðßôñïðïò ¼ëé Ñåí, åðéâåâáéþíïíôáò áõôÝò ôéò 

óêÝøåéò.

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

Ο υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ 

Σταύρος Καλαφάτης υπέγραψε την 

υπουργική απόφαση για την έναρξη 

λειτουργίας του ηλεκτρονικού συ-

στήματος του νόμου 4178/2013 για 

την αντιμετώπιση της αυθαίρετης 

δόμησης και το περιβαλλοντικό ισο-

ζύγιο. Αυτή η πρώτη απόφαση είναι 

απαραίτητη για την έναρξη λειτουρ-

γίας του ηλεκτρονικού συστήματος, 

που πραγματοποιείται από σήμερα 

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013, όπως 

έχει  ενημερώσει το ΥΠΕΚΑ. Η από-

φαση περιλαμβάνει ρυθμίσεις για:

-Την ανάθεση του πληροφοριακού 

συστήματος στο TEE

-Τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβο-

λής των απαραίτητων δικαιολογητι-

κών για την περαίωση της διαδικα-

σίας

-Τις προθεσμίες πληρωμών, εκπτώ-

σεων και προσαυξήσεων

-Τη διεκπεραίωση των υπαγωγών 

που έχουν πραγματοποιηθεί με προ-

γενέστερες του νόμου 4178/2013 

διατάξεις.

-Τη χορήγηση στοιχείων σε τρίτους 

και τη δυνατότητα πρόσβασης (απο-

κλειστικά) σε στοιχεία του συστήμα-

τος από συγκεκριμένες δημόσιες 

αρχές και λειτουργούς.

Ο Στ. Καλαφάτης δήλωσε σχετικά: 

«Με το νέο νόμο για τα αυθαίρετα 

έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό 

για λυθεί επιτέλους το πρόβλημα 

της αυθαίρετης δόμησης. Είναι μία 

μεγάλη ευκαιρία για τους πολίτες 

να δηλώσουν το αυθαίρετό τους. 

Όσοι σπεύσουν να το δηλώσουν, 

θα ωφεληθούν από πολλές δόσεις 

στην αποπληρωμή του προστίμου. 

Όσο νωρίτερα δηλώσουν οι πολίτες 

κάποιο αυθαίρετό τους, τόσο περισ-

σότερο χρονικό διάστημα θα έχουν 

για να αποπληρώσουν το αναλογούν 

πρόστιμο. Διάστημα που φτάνει 

σχεδόν τα εννέα χρόνια. Επιπλέον 

έχουμε προβλέψει πολλές κατηγο-

ρίες εκπτώσεων, που φτάνουν μέχρι 

το 85%, ειδικά για ευπαθείς κοινωνι-

κές ομάδες. Καλούμε τους πολίτες 

που έχουν αυθαίρετο κτίσμα ή κά-

ποια αυθαιρεσία σε νόμιμο κτίσμα 

να το δηλώσουν, σύμφωνα με το 

νέο νόμο, ώστε να μπορούν χωρίς 

πρόβλημα μελλοντικά να το μεταβι-

βάσουν και να το αξιοποιήσουν».

Αρχίζει από 

σήµερα και θα 

ισχύσει µέχρι 

τον Φεβρουάριο 

του 2015 ο νέος 

κύκλος για τις 

νοµιµοποιήσεις 

και τακτοποιή-

σεις αυθαιρέτων.

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΜΕΣΩ  ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΕ 

Το υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε  πως παρατείνεται η προθεσµία 

πληρωµής της πρώτης δόσης του Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων 

(ΦΕΦΠ) 2013 καθώς και της πρώτης δόσης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας 

(ΦΑΠ) 2011 και 2012, οι οποίες έληγαν στις 30/8 µέχρι την ερχόµενη  Παρα-

σκευή 6 Σεπτεµβρίου 2013.

Πρεµιέρα δηλώσεων αυθαιρέτων 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

15-19
Σεπτεµβρίου

2013

8ο διεθνές επιστηµονικό συνέδριο 

Instrumental Methods of Analysis-Modern Trends 

and Applications (IMA 2013) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η πρόκληση της "έξυπνης εξειδίκευσης":  Ευκαιρία 

ή απειλή για την Ελλάδα της περιφέρειας της 

Ευρώπης;

ΑΘΗΝΑ

Τµήµατα Χηµικών Μηχανι-
κών Α.Π.Θ. και Ε.Μ.Π. 

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Επιµόρφωσης Μελών ΤΕΕ

25
Σεπτεµβρίου

2013

10ο ∆ιεθνές Συνέδριο Σηµειωτικής: 

«Κόσµοι που αλλάζουν & Σηµεία των καιρών» 

ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Σηµειωτική 
Εταιρεία, Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας 

4-6
Οκτωβρίου

2013

Ο Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού και 

Νεολαίας του ∆ήµου Αθηναίων και η Πρε-

σβεία της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας 

στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Ινστι-

τούτο Πολιτισµού και Ιστορίας του ∆ήµου 

Πεκίνου (BMICH) και  την  Ένωση Φιλίας 

του Πεκίνου µε Ξένες Χώρες (BPAFFC), 

παρουσιάζουν την Έκθεση Παραδοσιακής 

Κινέζικης Καλλιγραφίας και Ζωγραφικής, 

στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου «Μελίνα» 

από 5 έως  8 Σεπτεµβρίου 2013.

Η κινέζικη παραδοσιακή ζωγραφική έχει 

µακρά ιστορία µεταξύ των τεχνών της Ανα-

τολής. Ιδιαίτερη απήχηση έχει η αφηρηµένη 

ζωγραφική µε µελάνι που αναπαριστά όλες 

τις διαστάσεις της καθηµερινής ζωής η 

οποία αντικατοπτρίζει την αισθητική και το 

πνεύµα του πολύµορφου κινέζικου λαού. 

Τα έργα τέχνης αναδεικνύουν το εύρος του 

κινέζικου πολιτισµού και της φιλοσοφίας 

του. Εγκαίνια: Πέµπτη 5 Σεπτεµβρίου , ώρα 

19.30. Είσοδος για το κοινό, ελεύθερη.

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 3452150.

 Το 13ο ∆ιεθνές Συνέδριο Περιβαλλο-

ντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (13th 

International Conference on Environmental 

Science and Technology - CEST2013) 

διοργανώνουν το ∆ιεθνές ∆ίκτυο Περιβαλ-

λοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global 

Network of Environmental Science and 

Technology - Global NEST) και το Πανεπι-

στήµιο Αιγαίου, από τις 5 ως τις 7 Σεπτεµ-

βρίου 2013, στην  Αθήνα.

 Στόχος της επιστηµονικής εκδήλωσης είναι 

η προώθηση της επιστηµονικής έρευνας και 

η ανταλλαγή απόψεων, παρακολουθώντας 

τις νέες εξελίξεις στον χώρο των επιστηµών 

του περιβάλλοντος. 

Το συνέδριο διοργανώνεται από το 1989 ανά 

διετία και έχει εξελιχθεί σε ένα σηµαντικό 

επιστηµονικό γεγονός στη Μεσόγειο συγκε-

ντρώνοντας συνέδρους από πολλές χώρες. 

Στη φετινή διοργάνωση υποβλήθηκαν 735 

περιλήψεις επιστηµονικών εργασιών και 

µετά από αξιολόγηση, από την Επιστηµονική 

Επιτροπή, επιλέχθηκαν 470 εργασίες προς 

παρουσίαση (312 προφορικές παρουσιάσεις 

και 158 µε µορφή αναρτηµένης εργασίας - 

poster).

Έκθεση Παραδοσιακής Κινέζικης Τέχνης 

13ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήµης

  Στο πλαίσιο εορτασµού της επετείου των 100 

χρόνων από την Ένωση της Κρήτης µε την 

Ελλάδα, η Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερεια-

κή Ενότητα Ρεθύµνου, ο ∆ήµος Ρεθύµνου, η 

Ιστορική & Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύµνου 

και το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών & Μελετών 

«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» διοργανώνουν 

έκθεση ιστορικού υλικού µε θέµα «1770-1913: 

Πορεία προς την Ένωση». 

  Η έκθεση ανοίγει τις πύλες της σήµερα 2 

Σεπτεµβρίου 2013 στο Ρέθυµνο, θα διαρκέσει 

µέχρι τις 19 Σεπτεµβρίου 2013, ενώ στους 

επόµενους µήνες θα ταξιδέψει στις υπόλοιπες 

πρωτεύουσες των νοµών της Κρήτης και στην 

Αθήνα. Ξεκινά από την πρώτη µεγάλη επανάστα-

ση των χρόνων της Οθωµανικής κυριαρχίας και, 

χαράσσοντας µία χρονογραµµή, στέκεται στα κι-

νήµατα, τις επαναστάσεις, τη διπλωµατία και την 

πολιτική, που κοινό στόχο είχαν την ελευθερία ή 

σύµφωνα µε το σύνθηµα των Επαναστάσεων την 

«Ένωση ή Θάνατο». Στη συνέχεια παρουσιάζεται 

η περίοδος της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913) 

που αναδεικνύει το κλίµα ενός κόσµου που 

αλλάζει, ενώ η αφήγηση ολοκληρώνεται µε την 

Ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα στο φρούριο 

του Φιρκά, στα Χανιά, την 1η ∆εκεµβρίου 1913. 

Ιστορικό υλικό για  
την Ένωση της Κρήτης  

µε την Ελλάδα 
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Κλιµάκωση κινητοποιήσεων 
της Α∆Ε∆Υ 

 ∆ικαστική απόφαση για την 
εκ περιτροπής εργασία 

Την κλιµάκωση των κινητοποιήσεων µε κορύφωση το συλλαλητήριο 

στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποφάσισε το Γενικό Συµβούλιο 

της Α∆Ε∆Υ. Στο πλαίσιο αυτό η Α∆Ε∆Υ, προκήρυξε 48ωρη απεργία 

σε όλο το ∆ηµόσιο Τοµέα, για την Τετάρτη 18 και την Πέµπτη 19 Σε-

πτεµβρίου. Ακόµη κατά τη διάρκεια της εβδοµάδος από ∆ευτέρα 16 

έως Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου, θα πραγµατοποιηθούν στο ∆ηµό-

σιο Τοµέα όλης της χώρας συλλαλητήρια και άλλες µορφές κινητο-

ποιήσεων, που θα εξειδικευτούν από τις κατά τόπους Οµοσπονδίες 

και Σωµατεία που καλύπτει η Α∆Ε∆Υ. Στις 19 Σεπτεµβρίου 2013, θα 

συνεδριάσει από κοινού, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. και 

το Σάββατο, 21 Σεπτεµβρίου το Γενικό Συµβούλιο της Α.∆.Ε.∆.Υ. που 

θα εξετάσει τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

H ΓΣΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου της Αθήνας, το οποίο έκρινε παράνοµη και καταχρηστική την 

ενέργεια των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ να επιβάλλουν εκ περιτροπής εργα-

σία µιας ηµέρας για το σύνολο των εργαζοµένων της εταιρίας.  Η συγκεκρι-

µένη δικαστική απόφαση αποδεικνύει περίτρανα ότι ο αγώνας,  µε κάθε µέσο 

και τρόπο, της Συνοµοσπονδίας και του συνόλου των εργαζοµένων µπορεί και 

βάζει φρένο στις ασύδοτες εργοδοτικές συµπεριφορές, οι οποίες στηρίζονται 

στις απαράδεκτες κυβερνητικές και τροϊκανές πολιτικές.  Στο σκεπτικό της 

απόφασης διευκρινίζεται ότι δεν συντρέχει η ουσιαστική προϋπόθεση για 

τον περιορισµό της εργασίας σε µια ηµέρα την εβδοµάδα, δεδοµένου ότι δεν 

υπήρξε περιορισµός στην δραστηριότητα του εργοδότη. 

Το Μονοµελές Πρωτοδικείο υποχρέωσε µάλιστα την εταιρία Ελληνικά Ναυπη-

γεία ΑΕ να καταβάλει στους εργαζόµενους το σύνολο των αποδοχών τους από 

τις 18/4/2012 έως στις 31/12/2012 που ήταν και το επίδικο χρονικό διάστηµα.  

Η απόφαση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σηµασία για όλους τους εργαζόµε-

νους που αντιµετωπίζουν το εφιαλτικό πρόβληµα της εκ περιτροπής εργασίας 

η οποία τους εξωθεί σε παραίτηση αφού µ’ ένα µεροκάµατο την εβδοµάδα 

αδυνατούν να καλύψουν τα προς το ζην. Ο αγώνας της ΓΣΕΕ µαζί µε τους ερ-

γαζόµενους θα συνεχιστεί µε τη Συνοµοσπονδία να αναµένει και την απόφαση 

τους Συµβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεώς της για την ακύρωση των 

διατάξεων της εργασιοκτόνας 6ης Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου του 2012.

Η ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της ∆ΕΘ διοργανώνει στη 

Θεσσαλονίκη σειρά παρεµβάσεων οι 

οποίες περιγράφονται παρακάτω:

- Τη ∆ευτέρα 2/9/2013 και ώρα 11.00 π.µ. θα 

πραγµατοποιηθεί σύσκεψη στο 

Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης όλων των Ερ-

γατικών Κέντρων της Βορείου 

Ελλάδος.

-Την Πέµπτη 5/9/2013 και ώρα 12.00µ.µ. θα 

πραγµατοποιηθεί σύσκεψη 

συνδικαλιστικών στελεχών και συνέντευξη τύ-

που στο ξενοδοχείο IMPERIAL

(Αντιγονιδών 13) για το πλαίσιο διεκδικήσεων 

της ΓΣΕΕ, ενώ θα παρουσιαστεί 

από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ η Ετήσια Έκθεση για την Ελ-

ληνική Οικονοµία. 

Στη σύσκεψη θα πάρουν µέρος τα συνδικαλι-

στικά στελέχη των Οµοσπονδιών και 

των Εργατικών Κέντρων Μακεδονίας και Θρά-

κης.

-Την Παρασκευή 6/9/2013 το Προεδρείο της 

ΓΣΕΕ µαζί µε τα Προεδρεία των 

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων θα περιοδεύ-

σουν σε χώρους δουλειάς, 

προκειµένου να συζητήσουν µε τους εργαζό-

µενους τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν στην εργασίας τους και να συ-

ντονίσουν από κοινού τη δράση 

τους µε στόχο τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετο-

χή στη συγκέντρωση και στο 

συλλαλητήριο των Συνδικάτων.

-Το Σάββατο 7/9/2013 και ώρα 18.00 µ.µ. θα 

πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση και 

συλλαλητήριο των Συνδικάτων στο Άγαλµα Βε-

νιζέλου µε πορεία προς το 

Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Πρόγραµµα δράσης ΓΣΕΕ στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΟΣΕΤΕΕ ανακοίνωσε ότι   

θα συµµετέχει στο σύνολο των  

παρεµβάσεων της ΓΣΕΕ.

Μετεγκατάσταση ∆ικαστηρίων Πειραιά
Το σχέδιο της µεταστέγασης των ∆ικαστηρίων Πειραιά, στο πρώην 

κτήριο των Καπναποθηκών Κεράνη στη Νίκαια-Ρέντη, δεν είναι απο-

δεκτό από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά, ενώ 

σχεδόν το σύνολο των παραγωγικών και επιστηµονικών φορέων της 

πόλης, έχουν διατυπώσει την άρνησή τους σε αυτή την προοπτική. 

Αυτό σηµείωσε το επιµελητήριο σε ανακοίνωσή του προσθέτοντας 

ότι: «δεν γίνεται να µεταφερθούν όλα τα ∆ικαστήρια, το Υποθηκοφυ-

λακείο και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, σ' ένα κτήριο που το έχουν 

απορρίψει για τη µεταστέγασή τους, τουλάχιστον τέσσερα υπουρ-

γεία, για λόγους στατικότητας και άλλων πολεοδοµικών ζητηµάτων 

που αντιµετωπίζει, χωρίς την απαραίτητη κυκλοφοριακή µελέτη και 

κυρίως χωρίς να έχει ελεγχθεί η ύπαρξη αµιάντου, που ενδέχεται να 

περιέχεται στα υλικά κατασκευής του». Το Ε.Β.Ε.Π. ζητάει τη µεταφο-

ρά των ∆ικαστηρίων Πειραιά εκτός της πόλης και δηλώνει ότι επιφυ-

λάσσεται «για κάθε νόµιµο δικαίωµα και δυνατότητα να προσβάλλει 

την Υπουργική Απόφαση».



Επιτυχώς πέρασε το τεστ αντοχής στις ακραίες 

συνθήκες πυροδότησης ενός πυραύλου, το µεγαλύτερο 

εξάρτηµα πυραύλου που έχει δηµιουργήσει ως σήµερα 

η NASA µε τρισδιάστατη εκτύπωση. Στο εξάρτηµα, 

ένα ακροφύσιο ψεκασµού καυσίµων, διοχετεύθηκε 

υγρό οξυγόνο και αέριο υδρογόνο, η καύση του 

οποίου έδωσε ώση 20.000 λιβρών (9.072 κιλά), δέκα 

φορές µεγαλύτερη από ό,τι προηγούµενα ακροφύσια 

ψεκασµού που κατασκευάστηκαν µε 3D εκτύπωση. 

Το εξάρτηµα άντεξε σε θερµοκρασίες 4.900 βαθµών 

Κελσίου και σε πιέσεις σχεδόν 985.000 κιλών ανά 

τετραγωνικό µέτρο !

Το εξάρτηµα δηµιουργήθηκε µε την τεχνική της 

«επιλεκτικής τήξης µε λέιζερ», στην οποία µια ισχυρή 

δέσµη λέιζερ δηµιουργεί µια τρισδιάστατη δοµή λιώνοντας τοπικά µια µεταλλική σκόνη. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, το ακροφύσιο αποτελείται από ένα κράµα νικελίου-χρωµίου. 

Στην τρισδιάστατη εκτύπωση επενδύει η NASA και ο αµερικανικός στρατός, ενώ οι µηχανικοί 

πιστεύουν πως η 3D εκτύπωση, µπορεί να αξιοποιηθεί στις µελλοντικές αποστολές πέρα από τη 

Σελήνη. Η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης, ελπίζει η NASA, θα µπορούσε να µειώσει δραστικά 

το κόστος του «Συστήµατος ∆ιαστηµικών Εκτοξεύσεων», ή SLS, ενός νέου, ισχυρού πυραύλου που 

θα µεταφέρει αστροναύτες πέρα από τη χαµηλή γήινη τροχιά.
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Μπορεί οι πάγοι να λιώνουν στην περίµετρο της Αρκτικής, ωστόσο, χρειάστηκε η «κατεψυγµένη» 

επιφάνεια της Γροιλανδίας να σαρωθεί από δορυφορικά ραντάρ, ώστε να αποκαλυφθεί ένα γιγάντιο, 

πλην, όµως, άγνωστο έως σήµερα, φαράγγι, µήκους 750 χιλιοµέτρων και βάθους, σε ορισµένα 

σηµεία, 800 µέτρων, δηλαδή µακρύτερου του διάσηµου αµερικανικού Grand Canyon.

Η γιγάντια σχισµή, σύµφωνα µε τη δηµοσίευση της διεθνούς οµάδας ερευνητών στο περιοδικό 

Science, ξεκινά περίπου από το κέντρο της Γροιλανδίας και καταλήγει στις βόρειες ακτές της, στο 

φιορδ του Παγετώνα Πέτερσµαν. Βρίσκεται κάτω από σχεδόν δύο χιλιόµετρα πάγου, κι ακολουθεί 

την πορεία ενός αρχαίου δικτύου ποταµών που έρεαν πριν από περίπου τέσσερα εκατοµµύρια 

χρόνια, πριν, δηλαδή, η Γροιλανδία καλυφθεί από τους πάγους. Τα αρχαία ποτάµια που «σκάλισαν» 

το φαράγγι µπορεί να έχουν εξαφανιστεί, όµως οι ερευνητές εκτιµούν ότι στο βάθος του πιθανότατα 

υπάρχει κάποιο που µεταφέρει µέχρι τη θάλασσα το νερό που σχηµατίζεται από το επιφανειακό 

λιώσιµο των παγετώνων.

Η ερευνητική οµάδα επεξεργάστηκε δεδοµένα από πολλά ιπτάµενα δορυφορικά ραντάρ, τα οποία 

συγκέντρωσε τις τελευταίες δεκαετίες η NASA, αλλά και ερευνητές στη Γερµανία και Βρετανία. Τα 

µήκη κύµατος της ακτινοβολίας αυτών των ραντάρ, διαπερνούν τον πάγο, φτάνουν στα πετρώµατα 

και ανακλώνται, µε συνέπεια να αποκαλύπτουν το βάθος της διερευνόµενης περιοχής. 

Με τον ίδιο τρόπο «θα µπορούσε να υποθέσει κανείς ότι ολόκληρη η επιφάνεια της Γης έχει 

εξερευνηθεί και χαρτογραφηθεί πλήρως», σχολίασε ο Τζόναθαν Μπάµπερ, καθηγητής Φυσικής 

Γεωγραφίας στο Πανεπιστήµιο του Μπρίστολ και συγγραφέας της δηµοσίευσης, για να προσθέσει: 

«Η έρευνά µας δείχνει ότι υπάρχουν ακόµα πολλά να ανακαλύψουµε».

Η Νίκη της Σαµοθράκης αποσύρεται αύριο από την 

περίβλεπτο θέση της στο Μουσείο του Λούβρου, 

προκειµένου να υποβληθεί σε καθαρισµό και 

αποκατάσταση, όπως, επίσης, σε βελτίωση του 

σκελετού που έχει φιλοτεχνηθεί από διάφορα είδη 

µαρµάρου. Η µαρµάρινη πλώρη πλοίου πάνω στην 

οποία είναι τοποθετηµένο θα αποσυναρµολογηθεί 

κοµµάτι-κοµµάτι.

Οι εργασίες αποκατάστασης του αριστουργήµατος 

της ελληνιστικής γλυπτικής, θα διαρκέσουν ως το 

καλοκαίρι του 2014, ενώ οι παράλληλες εργασίες 

αποκατάστασης της σκάλας Νταρού που οδηγεί στο 

άγαλµα, κι απ’ την οποία κάθε χρόνο περνούν 7 εκατ. 

επισκέπτες, θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2015.

Οι εργασίες προϋπολογίζεται να κοστίσουν 4 εκατ. 

ευρώ και επειδή το Λούβρο έχει εξασφαλίσει ως 

τώρα τα 3 εκατ. ευρώ από δωρεές, ξεκινά από αύριο 

νέα εκστρατεία υπό τον τίτλο «Όλοι µαικήνες», 

προκειµένου να εξασφαλίσει και τα υπόλοιπα. Σ’ αυτή 

ελπίζει να ανταποκριθούν επιχειρήσεις και ιδιώτες, 

είτε µέσω διαδικτύου (www.louvresamothrace.

fr ή www.tousmecenes.fr), είτε ταχυδροµικώς, 

υπενθυµίζοντας ότι σύµφωνα µε την γαλλική 

φορολογική νοµοθεσία, το ποσό που θα καταβληθεί 

εκπίπτει κατά 66% από τη φορολογία για τους ιδιώτες 

και κατά 60% για τις επιχειρήσεις.

Το άγαλµα βρέθηκε τµηµατικά – από το 1863 ως το 

1879 – σε µια χαράδρα στα βόρεια του νησιού και ο 

Κάρολος Σαµπουαζό, υποπρόξενος της Γαλλίας στην 

Αδριανούπολη, φρόντισε να µεταφερθεί στο Λούβρο, 

όπου και εκτίθεται από το 1884, µετά και από την 

προσθήκη της δεξιάς πλευράς που κατασκεύασαν 

Γάλλοι.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ …ΜΑΙΚΗΝΕΣ



Σε ποσοστό 80% έχει ήδη ολοκληρω-

θεί η πρώτη επεξεργασία του συνολικού 

προγράµµατος των σεισµικών δεδοµέ-

νων, που πραγµατοποιήθηκαν σε Ιόνιο 

και νοτίως της Κρήτης από τη νορβηγι-

κή εταιρεία PGS, και µέχρι το τέλος του 

2013 αναµένεται να βρίσκεται στα... χέ-

ρια του ΥΠΕΚΑ ολόκληρο το «πακέτο». 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις των ειδικών, που 

δηµοσίευσε το «Έθνος» στα µέσα του 

2014 αναµένεται να προκηρυχθεί διεθνής 

διαγωνισµός για την παραχώρηση οικο-

πέδων στην περιοχή αυτή, n οποία µετά 

15 χρόνια αδρανείας, ξαναµπαίνει στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ύστερα 

µάλιστα και από τις πρόσφατες, πολλά 

υποσχόµενες, ανακαλύψεις στην περιοχή 

της Μεσογείου. Σχετικά µε την αξιοποί-

ηση του εντοπισµένου κοιτάσµατος στο 

Κατάκολο της ∆υτικής Ηλείας, υπέβαλαν 

κοινή προσφορά οι εταιρείες Energean 

Oil & Gas S.A., Trajan Oil & Gas Ltd. και 

Grekoil Energy Ventures Ltd. στο πλαί-

σιο της διαδικασίας «Ανοικτής Πρό-

σκλησης» (Open Door) που είχε προ-

κηρύξει το ΥΠΕΚΑ.

Óå ðïóïóôü 80% ïé 

óåéóìéêÝò Ýñåõíåò 
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Στον µεγαλοµέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν 

Σαββίδη, πέρασε το ακίνητο Ξενία στο Πα-

λιούρι Χαλκιδικής. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες του newmoney.

gr, ο επιχειρηµατίας απέκτησε την έκταση 

των 210 στρεµµάτων έναντι τιµήµατος 14 

εκατ. ευρώ. Να σηµειωθεί πως ο κ. Σαββί-

δης ήταν ο µοναδικός επιχειρηµατίες που 

κατέθεσε δεσµευτική προσφορά στο ΤΑΙ-

ΠΕ∆ για το εν λόγω ακίνητο, για το οποίο 

είχαν εκδηλώσει αρχικά ενδιαφέρον συ-

νολικά εννέα επενδυτικά σχήµατα. Το µέ-

γεθος του ακινήτου ανέρχεται στα 210.742 

τ.µ. και περιλαµβάνει τις ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις του ΞΕΝΙΑ (3.658 τ.µ.) και 

τις Εγκαταστάσεις του Camping Παλιουρί-

ου (1.128 τ.µ.). 

Το πλάνο εκµετάλλευσης του Ακινήτου πε-

ριλαµβάνει : Πολυτελές ξενοδοχείο 3.658 

τ.µ. (µέσω ενοικίασης ή παραχώρησης) και 

19.954 τ.µ. εξοχικών κατοικιών & βιλλών-

ξενοδοχείων.

Μεγάλο logistics για καπνά στο Αγρίνιο

Η  Philip Morris αποφάσισε  να µετατρέψει 

τις καπναποθήκες του Αγρινίου σε πανευ-

ρωπαϊκό κέντρο logistics για τη διακίνηση 

καπνού στην Ευρώπη. 

Οι αποθήκες της Παπαστράτος θα απο-

τελέσουν το µοναδικό ιδιόκτητο logistics 

hub της Philip Morris International στην 

Ευρώπη και εκεί θα αποθηκεύονται καπνά 

ανατολικού τύπου προερχόµενα από την 

Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Πρώην Γιου-

γκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, 

τα οποία στη συνέχεια θα διακινούνται 

προς εργοστάσια της εταιρείας στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία και την Ουκρα-

νία.  Οι αποθήκες του Αγρινίου καλύπτουν 

58.000 τετραγωνικά µέτρα και βρίσκονται 

σε έκταση 250.000 τετραγωνικών µέτρων.  

Η µετατροπή τους σε logistics hub ξεκί-

νησε ήδη µε την παραλαβή των πρώτων 

500 τόνων καπνού από τη Βουλγαρία και 

αναµένεται να ολοκληρωθεί µε τις αγορές 

καπνών το 2014, όταν περίπου 15.000 τόνοι 

καπνών θα διακινούνται µέσω Αγρινίου.

Ðþëçóç  Îåíßá óôï Ðáëéïýñé

Ανακοινώθηκε ότι  οι διοικήσεις του ΟΛΠ Α.Ε. 

και της ΣΕΠ Α.Ε. (Cosco),  συνδιαµόρφωσαν  

Πρακτικό ∆ιαδικασίας Φιλικής ∆ιευθέτησης, 

το οποίο θα τεθεί υπόψη των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων των δύο εταιριών τη µεθεπόµε-

νη εβδοµάδα. Όπως αναφέρεται στην σχετι-

κή ανακοίνωση, µε βάση το Πρακτικό αυτό η 

ΣΕΠ Α.Ε. αναλαµβάνει: (α) Να κατασκευάσει 

και το δυτικό τµήµα του Προβλήτα ΙΙΙ. (β) Να 

κατασκευάσει για λογαριασµό του ΟΛΠ Α.Ε. το 

νέο τερµατικό σταθµό Προβλητών Πετρελαιο-

ειδών και τα δίκτυα του. (γ) Να αναβαθµίσει 

τον Προβλήτα ΙΙ µε 12 E-RTG’s, ώστε να αυ-

ξηθεί η δυναµικότητά του. (δ) Να αναβαθµίσει 

τον Ανατολικό και ∆υτικό Προβλήτα ΙΙΙ µε εξο-

πλισµό κατ’ ελάχιστον 7 Γ/Γ Super Super Post 

Panamax και 16 RMG’s, ώστε να δέχεται τα 

νέας γενιάς πλοία. (ε) Να χρηµατοδοτήσει όλα 

τα πιο πάνω έργα µε ποσά ύψους 230 εκατ. 

ευρώ,. (ζ) Να συνεχίσει να καταβάλει στον 

ΟΛΠ Α.Ε. τα προβλεπόµενα από τη Σύµβαση 

Παραχώρησης ετήσια οικονοµικά ανταλλάγ-

µατα. (στ) Να µην καταργηθεί το ελάχιστο εγ-

γυηµένο αντάλλαγµα, αλλά να προσαρµοσθεί 

η καταβολή βάσει οικονοµικών δεικτών (ΑΕΠ) 

λόγω της µεταβολής των οικονοµικών δεδο-

µένων στη σύνθεση των φορτίων της αρχικής 

Σύµβασης. (η) Να προσκοµίσει ή επεκτείνει 

τις εγγυητικές επιστολές για την κάλυψη της 

κατασκευής του έργου του ∆υτικού Προβλήτα 

ΙΙΙ και (θ) Με τα πιο πάνω έργα, να αυξήσει τη 

δυναµικότητα του ΣΕΜΠΟ/ΣΕΠ ετησίως από 

3.700.000 TEU’s σε 6.200.000 TEU’s. Η διάρ-

κεια της Σύµβασης Παραχώρησης παραµένει 

αµετάβλητη για όλα τα έργα (µέχρι το 2044). Ο 

νέος δυτικός Προβλήτας ΙΙΙ θα είναι λειτουρ-

γικά έτοιµος το 2020. Το συµβατικό κείµενο 

συµφωνήθηκε να τεθεί υπόψη (α) των Γενικών 

Συνελεύσεων των µετόχων των δύο εταιριών 

(β) του Ελεγκτικού Συνεδρίου (γ) να παρα-

σχεθούν πληροφορίες στα αρµόδια Ευρωπα-

ϊκά όργανα και φυσικά (δ) να κατατεθεί στη 

Βουλή, αφού προηγουµένως συνδιαµορφωθεί 

ως ιδιωτικό συµφωνητικό τροποποίησης της 

Σύµβασης Παραχώρησης από τους νοµικούς 

συµβούλους των δύο πλευρών τις επόµενες 

ηµέρες. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την 

ικανοποίηση τους για τη νέα επένδυση και τη 

διαµόρφωση Σύµβασης Παραχώρησης µέσω 

φιλικού διακανονισµού.

Συµφωνία ΟΛΠ – Cosco
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Τροµάζουν η απειλή πολέµου στη Συρία και 

οι παγκόσµιες οικονοµικές εξελίξεις- ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ- Σύννεφα σε ΗΠΑ-Ευρώπη και 

για τις αµυντικές βιοµηχανίες και τις εταιρείες ένδυσης- ΜΕ 

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ- Τι πρέπει να υλοποιηθεί 

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕ ΖΗΜΙΕΣ 311 ΕΚΑΤ. ∆ΕΘ: ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΜΕ 
ΤΡΕΙΣ «ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΛΗΓΕΣ».

ΤΑ ΝΕΑ: Έτοιµη για σκληρή διαπραγµάτευση µε την τρόικα δηλώνει 

η κυβέρνηση- ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Η ∆ΟΣΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ 
ΗΤΑΝ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΛΟΝ ΠΑΣΟΚ.

ΕΘΝΟΣ: Επίθεση του υπουργού Υγείας Α. Γεωργιάδη σε κυκλώµατα 

γιατρών για µίζες- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ «ΦΑΡΜΑΚΙ» ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Ώρα αποφάσεων η 9η Σεπτεµβρίου- ΣΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΡΙΑ ΝΤΙΜΠΕΪΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΕ 
ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΠΑΣΟΚ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΜΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τα «παράθυρα» του νόµου για όρια ηλικίας 

και αποδοχές- ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΑ 58 ΓΙΑ 600.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 
ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΟΥΝ 3,6 
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ- Ταχυδροµούνται 950.000 σηµειώµατα για πληρωµή φόρων 

 ΓΙΑΤΙ Ο 
ΟΜΠΑΜΑ ΕΒΑΛΕ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

 ΤΡΙΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΒΛΕΠΕΙ Η 
ΜΕΡΚΕΛ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Στα χέρια της τρόικας η λίστα των 12.500 

«διαθεσίµων» υπαλλήλων- 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 
ΣΤΑΪΝΜΠΡΟΥΚ: ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ∆ΟΣΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ, κ. ΜΕΡΚΕΛ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΜΠΟΝΟΥΣ ∆ΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 
ΑΝΟΙΞΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Περισσότεροι από 300.000 

µπορούν να βγουν σε πρόωρη σύνταξη- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Ο Οµπάµα ανέβαλε το µπαµ- Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΑΠΡΟΘΥΜΩΝ
εξέλιξη συζητήσεις και ζυµώσεις για να εκφραστεί ο πολυδιασπασµένος 

χώρος- ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΟΝΗ, ΨΑΧΝΕΙ… Ο 
ΛΑΟΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο πρωθυπουργός φέρεται αποφασισµένος για 

σύγκρουση αν υπάρξουν πιέσεις για νέα µέτρα- ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ.

ΕΣΤΙΑ: ΝΑ ΕΠΙ∆ΙΩΧΘΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ- Ο Πρωθυπουργός να 

καλέση τον κ. Τσίπρα.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: 

 ΤΑ ΕΙΠΑΝ 
ΟΛΑ ΟΙ ΑΓΙΟΙ-ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΙΑ!
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ΝΤΙΜΠΕΪΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-4-5 | 2/09/2013

Έντονο άρωµα Ελλάδας ανέδιδε το πρώτο και µοναδικό 

ντιµπέιτ µεταξύ των δύο διεκδικητών της καγκελαρίας στις 

22 Σεπτεµβρίου, Ανγκελα Μέρκελ και Πέερ Στάινµπρουκ. 

Αφιέρωσαν αρκετά από τα 90 λεπτά της τηλεµαχίας στο θέµα 

της ελληνικής διάσωσης και µάλιστα ήταν από τις στιγµές που 

το θερµόµετρο στο στούντιο ανέβηκε αρκετά σε σύγκριση µε τη 

σχετικά άνευρη υπόλοιπη συζήτηση.

Ο υποψήφιος των Σοσιαλδηµοκρατών δεν χρειάστηκε να 

ασκήσει ασφυκτικές πιέσεις στην καγκελάριο να ανοίξει όλα 

τα χαρτιά της για το τι µέλλει γενέσθαι µε την Ελλάδα, αφού η 

καγκελάριος τον πρόλαβε και άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο 

µιας νέας βοήθειας προς τη χώρα µας. ∆ιευκρίνισε, ωστόσο, ότι 

«κανείς δεν ξέρει πόσο µεγάλο θα είναι αυτό» και ότι «αυτό θα 

το δούµε όταν έρθει η ώρα, πάντοτε σύµφωνα µε τις εκθέσει 

της τρόικας». Αναφέρθηκε, δε, στις πρόσφατες δηλώσεις του 

Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, ενώ τόνισε ότι από τov Σεπτέµβριο του 

2012 ο υπουργός Οικονοµικών είχε ενηµερώσει την αρµόδια 

επιτροπή της γερµανικής Βουλής πως δεν είναι n τελευταία 

φορά που ασχολούνται µε την Ελλάδα. Ο Στάινµπρουκ απέρριψε 

ίδιος θα ακολουθούσε διαφορετική πολιτική, επαναλαµβάνοντας 

ότι n συζήτηση για ένα τρίτο πακέτο προς την Ελλάδα αποτελεί 

απόδειξη της αποτυχίας της γερµανικής κυβέρνησης. 

Υπογράµµισε, δε, ότι «φυσικά πρέπει να υπάρξει δηµοσιονοµική 

προσαρµογή σε αυτές τις χώρες, αλλά όχι σε θανατηφόρα δόση» 

και τόνισε την ανάγκη για µια πολιτική που θα ενισχύσει την 

ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα. Επέµεινε ιδιαίτερα, 

δε, στο γεγονός ότι η Γερµανία ήταν αποδέκτης βοήθειας, όταν 

τη χρειάστηκε, µε το σχέδιο Μάρσαλ και κατά την επανένωσή 

της και µάλιστα ότι οι χώρες που βρίσκονται σήµερα σε δεινή 

θέση είχαν τείνει χείρα βοηθείας και είχαν χαρεί για τις θετικές 

εξελίξεις στη Γερµανία. «∆εν πρέπει να το ξεχνάµε αυτό και 

οφείλουµε να κάνουµε το ίδιο και εµείς», είπε ο υποψήφιος των 

Σοσιαλδηµοκρατών.

Από την πλευρά της η Ανγκελα Μέρκελ είπε ότι «είναι σαφές 

ότι θα βοηθήσουµε». Προσδιόρισε, όµως, τι ακριβώς εννοεί: 

«Το θέµα είναι πώς βοηθάει κανείς. Βοηθάει µε το να λυπάται 

για τη δύσκολη κατάσταση; Ή βοηθάει µε το να προτρέπει για 

τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις;», δήλωσε και πρόσθεσε ότι ο 

δικός της ρόλος είναι να πιέζει για τις µεταρρυθµίσεις και να 

µην υποχωρήσει. Το δόγµα της είναι το εξής: «∆εν πρέπει να 

δείξουµε λάθος αλληλεγγύη, αλλά πρέπει να ακολουθήσουµε 

την αρχή "παροχές για αντιπαροχές, αλληλεγγύη για 

υπευθυνότητα"».

Κοινώς επανέλαβε την πάγια θέση της ότι δεν υπάρχει βοήθεια 

χωρίς ανταλλάγµατα, ενώ είπε για άλλη µία φορά πως η 

Ελλάδα δεν έπρεπε να εισέλθει στην Ευρωζώνη, καθώς δεν 

πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις. «Η χώρα όχι µόνο 

είχε σηµαντικά οικονοµικά ελλείµµατα, αλλά και το σύνολο της 

δοµής του κράτους δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στις 

οποίες πρέπει σήµερα να ανταποκρίνεται µια χώρα-µέλος της 

Ευρωζώνης».

Ο αντίπαλός της, πάντως, της επεσήµανε ότι δεν υπάρχει ενιαία 

διαχείριση της κρίσης, καθώς δεν είναι σε όλες τις χώρες 

το πρόβληµα ίδιο. Για παράδειγµα, είπε ο Στάινµπρουκ, στην 

για τραπεζική κρίση.

H αναµέτρηση µεταξύ των δύο διεκδικητών της καγκελαρίας 

αναλώθηκε πρωτίστως σε θέµατα που αφορούν την 

οικονοµία, την αύξηση της φορολογίας που προτείνουν οι 

Σοσιαλδηµοκράτες, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη 

θέσπιση κατώτατου µισθού, στην οποία αντιτίθενται οι συντηρητι 

κοί. Το ζήτηµα του εργασιακού τοπίου ήταν θερµό, µε τον 

Στάινµπρουκ να επιτίθεται στη Μέρκελ για τις λεγόµενες mini-

jobs και τη µερική απασχόληση, τα οποία, όπως είπε, πρέπει 

να περιοριστούν. «Το να έχεις δουλειά σηµαίνει να έχεις καλή 

δουλειά», είπε ο Στάινµπρουκ, απαντώντας στη Μέρκελ που 

είχε αναφερθεί πολλές φορές στις νέες θέσεις εργασίας που 

δηµιούργησε η κυβέρνησή της.

Τα θέµα των παρακολουθήσεων, αν και µε αρκετή ένταση, 

συζητήθηκε ελάχιστα, µε τη Μέρκελ να έρχεται σε δύσκολη 

θέση και τον Στάινµπρουκ να είναι αρκετά επιθετικός και να 

επιµένει ότι «το θέµα δεν έχει κλείσει», ενώ σε ό,τι αφορά στον 

πόλεµο στη Συρία, αµφότεροι συµφώνησαν ότι η Γερµανία δεν 

πρέπει να συµµετάσχει µε στρατιωτική δύναµη, παρά µόνο εάν 

υπάρχει σχετική συµφωνία στον OHE.

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΣΗ ΤΟΥ 1 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 2/09/2013

Τα χρέη του ∆ηµοσίου προς τις εταιρείες ύδρευσης που είναι 

προς ιδιωτικοποίηση και η αναδιάρθρωση ΕΑΣ - ΕΛΒΟ και 

ΛΑΡΚΟ παραµένουν «ανοικτά» ακόµη, από το µέτωπο των 

προαπαιτούµενων µέτρων, που θα οδηγήσει στην έγκριση 

της τρόικας για την υπο-δόση του 1 δισ. ευρώ, η οποία θα 

εκταµιευτεί µέσα στον Οκτώβριο. Παρά το γεγονός ότι το 

κρίσιµο θέµα της συρρίκνωσης του ∆ηµοσίου φαίνεται να έχει 

µια «κινητικότητα» (όχι όµως χωρίς τις ενστάσεις της τρόικας), 

τα µέτωπα των αµυντικών βιοµηχανιών και της ΛΑΡΚΟ, 

αλλά και των δύο µεγάλων εταιρειών ύδρευσης, Αθήνας 

και Θεσσαλονίκης, βρίσκονται σε εκκρεµότητα. Ειδικότερα, 

στο θέµα της διευθέτησης των χρεών της ΕΥ∆ΑΠ - ΕΥΑΘ, το 

οποίο συνδέεται ευθέως µε την αποκρατικοποίηση των δύο 

επιχειρήσεων, το πρόβληµα δείχνει δυσεπίλυτο, αφού το 

σύνολο των οφειλών του ∆ηµοσίου ανέρχεται περίπου στα 

600 εκατ. ευρώ. Το πρόβληµα βρίσκεται όχι τόσο στις οφειλές 

από υδροληψία, οι οποίες υπολογίζονται κοντά στα 200-230 

εκατ. ευρώ, όσο στις επενδυτικές οφειλές του ∆ηµοσίου, που 

ξεπερνούν 350 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο Οικονοµικών έχει µπει σε ένα αγώνα δρόµου, 

ώστε να περιορίσει σηµαντικά (µε κάποιο «κούρεµα») το ποσό, 

δεδοµένου ότι θεωρείται πως κάποιες επενδυτικές δαπάνες δεν 

ανταποκρίνονται στο παραγόµενο αποτέλεσµα.

Από την άλλη πλευρά, η αποπληρωµή ενός τέτοιου ποσού 

για επενδυτικές δαπάνες θα ισούται -αν δεν υπερβαίνει- µε 

το τίµηµα της αποκρατικοποίησης -µε βάση τις σηµερινές 

χρηµατιστηριακές αξίες- της µεγαλύτερης από τις 
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εταιρείες ύδρευσης, ΕΥ∆ΑΠ, για την οποία ο διαγωνισµός 

αποκρατικοποίησης αναµένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο.

Το χρέος από υδροληψίες έχει µπει σε ένα δρόµο ρύθµισης και 

σταδιακής αποπληρωµής του, ενώ το χρέος ύψους περίπου 50 

εκατ. ευρώ για το εφάπαξ των δηµοσίων υπαλλήλων θα ενταχθεί 

στη διαδικασία της αποπληρωµής των οφειλών του ∆ηµοσίου 

προς τους ιδιώτες, µέχρι και το τέλος του έτους.

Η απαίτηση της τρόικας για το ξεκαθάρισµα γεννήθηκε από την 

αποτυχία της ∆ΕΠΑ. Τότε, η ενδιαφερόµενη Gazprom, η οποία 

τελικά αποχώρησε κατά τη διάρκεια της αποκρατικοποίησης, 

ζητούσε ρύθµιση «εδώ και τώρα» των χρεών, ύψους 450 εκατ. 

ευρώ, από τους ιδιώτες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 

προς την επιχείρηση. Έκτοτε, ο όρος που τέθηκε είναι ότι κάθε 

δηµόσια επιχείρηση, που οδηγείται σε αποκρατικοποίηση, 

θα πρέπει να ξεκαθαρίζει από τα χρέη της. Έτσι επιλέχθηκαν 

πρώτες οι εταιρείες ύδρευσης, ενώ ο διαγωνισµός για την ΕΥΑΘ 

είχε ήδη ξεκινήσει και καθυστερούσε να περάσει στην επόµενη 

φάση, λόγω της συγκεκριµένης εκκρεµότητας.

Η τύχη των δύο αµυντικών βιοµηχανιών (ΕΑΣ και ΕΛΒΟ) 

αναµένεται να οριστικοποιηθεί µέσα στην εβδοµάδα, αφού το 

υπουργείο Οικονοµικών και τα συναρµόδια υπουργεία Άµυνας 

και Περιβάλλοντος πάρουν τη γνώµη της τρόικας για τα σχέδια 

αναδιάρθρωσης που έχουν στείλει από τα µέσα της περασµένης 

εβδοµάδας.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο διαγωνισµός για την πώληση 

της ΛΑΡΚΟ θα πραγµατοποιηθεί µε τον κανόνα του 2 σε 1, 

ακολουθώντας τον αρχικό σχεδιασµό του ∆ηµοσίου για πώληση 

της επιχείρησης ως ενιαίας µονάδας.

Συγκεκριµένα, θα γίνουν δύο διαγωνισµοί: Ένας για το ορυχείο 

και ένας για το εργοστάσιο της εταιρείας. Ωστόσο, ο ιδιώτης 

επενδυτής που θα ενδιαφερθεί για ένα από τα δύο τµήµατα 

της εταιρείας, θα έχει αυτόµατα και ένα δικαίωµα προτίµησης 

και για το άλλο. Σε ό,τι αφορά τα περίπου 1.000 άτοµα που 

απασχολούνται σήµερα στην εταιρεία, υπάρχει µια κατ' αρχήν 

απόφαση για τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας.

Στην ΕΑΣ, είναι δεδοµένο ότι, ακόµη και µετά την απόσχιση 

του πολιτικού από το στρατιωτικό σκέλος της επιχείρησης, θα 

πρέπει να γίνει µείωση του προσωπικού των 800 εργαζοµένων.

Από εκεί και πέρα, το στρατιωτικό σκέλος (δηλαδή αυτό 

που παράγει ελαφρά όπλα και πυροµαχικά) θα παραµείνει 

υπό την εποπτεία του υπουργείου Άµυνας, ενώ το πολιτικό 

σκέλος θα οδεύσει προς αποκρατικοποίηση. «Αγκάθι» και 

σε αυτό θα αποτελέσουν οι παράνοµες κρατικές ενισχύσεις, 

ύψους 130 εκατ. ευρώ, τις οποίες έχει εντοπίσει η Επιτροπή 

να ξεκαθαριστούν πριν προχωρήσει η αποκρατικοποίηση. Η 

επιλογή της απόσχισης στηρίχθηκε στο γεγονός ότι στο πολιτικό 

µέρος της επιχείρησης οφείλει µόνο το 7%-8% των κρατικών 

ενισχύσεων ήτοι περίπου 10 εκατ. ευρώ, που θεωρείται ότι 

µπορούν να καλυφθούν.

Στην περίπτωση της ΕΛΒΟ, η εταιρεία θα πρέπει να εκκινήσει 

και πάλι τη δραστηριότητά της και να ξεκινήσει την εκκαθάριση 

που αποφάσισε ο σύµβουλος του ∆ηµοσίου. Με βάση το νόµο 

του 2005, µε τον οποίο θα γίνει η εκκαθάριση, ο υπεύθυνος 

δεν θα µπορεί να αναιρέσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις 

της εταιρείας, αλλά θα µπορεί να καταργήσει -και µάλιστα 

αζηµίως για το ∆ηµόσιο- συµβάσεις εργασίας. Με άλλα λόγια, 

αν θεωρηθεί ότι στους περίπου 300 εργαζοµένους υπάρχουν 

υπεράριθµοι, ενδέχεται το προσωπικό θα µειωθεί περαιτέρω. 

ΑΠΟ ΤΑ 69 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ 
∆ΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΑΜΕ 138.720! 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 18 | 2/09/2013

Από διατιθέµενους πόρους ύψους άνω των 69 εκατοµµυρίων 

ευρώ η Ελλάδα έχει ζητήσει από το ειδικό ταµείο της 

πρόληψης πυρκαγιών σε ελληνικά δάση, ενώ παραδίδονται 

στις φλόγες και καταστρέφονται κατά εκατοντάδες χιλιάδες 

στρέµµατα, όλα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία που έδωσε η Κοµισιόν στον ευρωβουλευτή του 

των διαθέσιµων κονδυλίων από το Πρόγραµµα Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, που προορίζονται για την 

προστασία των δασών και ειδικότερα για το πρόγραµµα 

πρόληψης πυρκαγιών, είναι απογοητευτικά. Στην 

την επιδείνωση από την οικονοµική κρίση των ήδη 

αυξηµένων προβληµάτων του τοµέα της δασοπροστασίας 

και δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα, και ζητούσε να 

πληροφορηθεί τη µέχρι σήµερα πορεία απορρόφησης των 

κονδυλίων δασοπροστασίας του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2007-13, αναφερόµενος ιδιαίτερα στο µέτρο 

«Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και ανάληψη 

προληπτικών δράσεων», για το οποίο, σύµφωνα µε το 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, προβλέπεται 

δηµόσια δαπάνη 91.002.587 ευρώ.

Από την απάντηση του Ευρωπαίου επιτρόπου Dacian Ciolos 

προκύπτει ότι η συνολική απορρόφηση του µέτρου είναι 

πολύ χαµηλή, αφού όπως σηµειώνει: «Πληρωµές ύψους 

138.720 ευρώ έχουν ζητηθεί έως σήµερα από την ενδεικτική 

Ανάπτυξης για το συγκεκριµένο µέτρο (Αποκατάσταση 

του δασοκοµικού δυναµικού και ανάληψη προληπτικών 

δράσεων), που ανέρχεται σε 69.654.961 ευρώ». Από την 

απάντησή του, µάλιστα, προκύπτει ότι από τις 3 επιµέρους 

δράσεις που απαρτίζουν το εν λόγω µέτρο, ο τοµέας της 

πρόληψης δασικών πυρκαγιών, προϋπολογισµού 40,5 

εκατοµµυρίων ευρώ, έχει τεράστια καθυστέρηση, αφού 

βρίσκεται ακόµη στο εξαιρετικά πρώιµο στάδιο της επιλογής 

προσφορών.

Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις τρεις 

δράσεις του µέτρου αυτού άνοιξαν το 2011 και έκλεισαν στις 

14 Οκτωβρίου 2011. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν καλύπτουν 

πλήρως τη χρηµατοδοτική κατανοµή για το συγκεκριµένο 

µέτρο.


