
Στη Βουλή κατατέθηκε το νοµοσχέδιο για το πλαίσιο λειτουργίας της νέας 

δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης που θα φέρει το όνοµα «Νέα Ελληνική Ραδιοφω-

νία, Ιντερνετ και Τηλεόραση» ή ΝΕΡΙΤ ΑΕ. Το νοµοσχέδιο υπογράφεται από 

τους υπουργούς Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Πολιτισµού, ∆ιοικητικής Μεταρ-

ρύθµισης, Εργασίας, Υποδοµών και Επικρατείας.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Η Attica Bank στα πλαίσια της 

συνεργασίας της με το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και 

το ΕΤΑΑ - Τομείς Μηχανικών και 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

(ΤΣΜΕΔΕ), προχώρησε στη δημι-

ουργία ενός νέου προγράμματος 

το οποίο στοχεύει στην αναβάθ-

μιση των παρεχομένων υπηρεσι-

ών της προς τα μέλη τους. Με το 

νέο πρόγραμμα της Attica Bank, 

όλοι οι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ 

και οι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ-

ΤΣΜΕΔΕ, μπορούν να εξοφλούν 

τις εισφορές τους προς το ΤΕΕ και 

το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, σε 12 άτοκες 

μηνιαίες δόσεις, μέσω της πιστω-

τικής κάρτας Attica Technocard 

Visa. Η πιστωτική κάρτα Attica 

Technocard Visa, είναι ειδικά σχε-

διασμένη για τους μηχανικούς και 

προσφέρει ένα από τα χαμηλό-

τερα επιτόκια της αγοράς. Η χο-

ρήγηση της πραγματοποιείται σε 

ένα από τα 80 καταστήματα του 

δικτύου της Attica Bank με γρή-

γορες και ευέλικτες διαδικασίες, 

αναφέρεται στη σχετική ανακοί-

νωση. Η εξόφληση των εισφορών 

μπορεί να πραγματοποιείται, είτε 

μέσω του δικτύου των καταστημά-

των της Attica Bank, είτε τηλεφω-

νικώς μέσω της υπηρεσίας phone 

banking. Οι δεσμοί της Attica 

Bank με το ΤΕΕ και τους ασφαλι-

σμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ είναι 

μακροχρόνιοι και υλοποιούνται και 

μέσω άλλων προϊόντων και υπη-

ρεσιών ειδικά σχεδιασμένων για 

τους μηχανικούς, όπως:

-

κυστικά επιτόκια,

χαμηλότοκα επιτόκια,

-

ζικής (e-banking).

Αναλυτική ενημέρωση για το νέο 

πρόγραμμα «Εξόφλησης Εισφο-

ρών» προς το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και 

ΤΕΕ παρέχεται από το δίκτυο κα-

ταστημάτων της Attica Bank, την 

ιστοσελίδα της Τράπεζας www.

atticabank.gr καθώς και στα τη-

λέφωνα 801-11-500900 και 210-

3669000.

Το νέο πρόγραµ-

µα στοχεύει στην 

αναβάθµιση των 

παρεχοµένων 

υπηρεσιών της 

Attica Bank 

προς τα µέλη του 

ΤΕΕ και ΕΤΑΑ 

ΤΣΜΕ∆Ε

ΑΠΟ ATTICA BANK ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Νέο πρόγραµµα εξόφλησης  
εισφορών ΤΕΕ & ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε

«×ùñßò áíÜðôõîç, ïé ðïëéôéêïß êáôáññÝïõí» 

Ýãñáøáí óôï editorial ôïõò ïé  Financial Times, 

ìå áöïñìÞ ôçí ðïëéôéêÞ êñßóç óôçí Ðïñôïãáëßá, 

ç ïðïßá ðñïêëÞèçêå áðü ôéò ðáñáéôÞóåéò 

äõï õðïõñãþí åðåéäÞ äéáöþíçóáí ìå ôçí 

åíäïôéêüôçôá ôçò êõâÝñíçóçò óôéò áðáéôÞóåéò 

ôçò «ôñüéêá», ç ïðïßá, ó’ áõôÞ öÜóç, æçôÜ 

ðñüóèåôåò ðåñéêïðÝò óôï ìÝãåèïò ôïõ 

äçìïóßïõ ôïìÝá, óôéò óõíôÜîåéò êáé óôïõò 

ìéóèïýò.  Ç Ðïñôïãáëßá, üðùò êáé ç ÅëëÜäá, 

õðïôÜ÷èçêáí óå Ýíá áðÜíèñùðï «ìíçìüíéï» 

ðïõ åðÝâáëáí ïé «äéáóþóôåò» ôïõò, áð’ ôï 

ïðïéï åêðïñåýôçêáí ôá åîáéñåôéêÜ óêëçñÜ 

ìÝôñá, éäßùò óôçí áìïéâÝò êáé ôçí áãïñÜ 

åñãáóßáò, ìå ôáõôü÷ñïíç õðÝñìåôñç áýîçóç 

ôùí öüñùí. ¼ìùò, ïé ÐïñôïãÜëïé ðïëßôåò, 

óôá 2/3 ôçò äéáäñïìÞò, åîáíôëÞèçêáí êáé 

áãáíÜêôçóáí.

«Ïé ðéóôùôÝò ôçò Ðïñôïãáëßáò èá ðñÝðåé 

íá ðáñáäå÷ôïýí üôé ôï ðñüãñáììÜ ôïõò 

åßíáé åëáôôùìáôéêü. Ç ôñüéêá ÷ñåéÜóôçêå íá 

÷áëáñþóåé äýï öïñÝò ôïõò óôü÷ïõò ãéá ôï 

Ýëëåéììá. Åßíáé ðÜñá ðïëý ðéèáíü íá ÷ñåéáóôåß, 

åëëåßøåé áíÜðôõîçò, íá ôïõò ÷áëáñþóåé îáíÜ» 

óçìåéþíïõí ïé FT, ðïõ ðáñáôçñïýí üôé «ç 

óôõãíÞ ðñáãìáôéêüôçôá ãéá ôéò ïéêïíïìéêÝò 

ðñïêëÞóåéò ðïõ áíôéìåôùðßæåé ç Ðïñôïãáëßá 

áñ÷ßæåé íá ãßíåôáé åìöáíÞò êáé ç ëéôüôçôá ôçò 

‘ôñüéêá’ äåí èá ôéò áíôéìåôùðßóåé üëåò». Ãéá 

ôïíßóïõí ðùò «äåí õðÜñ÷åé êáìßá åããýçóç üôé, 

áêüìç êé áí ç Ëéóóáâüíá áíôáðïêñéèåß óôéò 

áðáéôÞóåéò ôçò, èá åðÝëèåé âéþóéìç áíÜðôõîç» 

êáé íá êáôáëÞîïõí óôï óõìðÝñáóìá ðùò 

«ïé ðéóôùôÝò èá ðñÝðåé íá êáôáëÜâïõí üôé 

÷ùñßò ôçí õðüó÷åóç üôé èá Ýñèåé áíÜðôõîç 

êáé êáëýôåñåò ìÝñåò, êáíÝíáò ðïëéôéêüò äåí 

ìðïñåß íá åëðßæåé üôé èá êåñäßóåé ìéá ôÝôïéá 

ìÜ÷ç».

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο ∆ή-

µος Καβάλας και η ADVANTAGE AUSTRIA 

-µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 

εκατό χρόνων από την απελευθέρωση της 

Καβάλας- διοργανώνουν (από σήµερα ως 

τις 7 Ιουλίου 2013) διεθνές επιστηµονικό 

συνέδριο µε θέµα: «Οι ∆ρόµοι του Καπνού: 

Μεταφορά τεχνολογίας από τη Βιέννη  στην 

Καβάλα στις αρχές του 20ου αιώνα» . Οι 

εργασίες της επιστηµονικής εκδήλωσης θα 

διεξαχθούν στη ∆ηµοτική Καπναποθήκη 

Καβάλας. 

6-13
Ιουλίου

2013

“Nanotexnology 

2013”

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Η πρόκληση της "έξυπνης 

εξειδίκευσης": Ευκαιρία ή απειλή για την Ελλάδα 

της Περιφέρειας της Ευρώπης;»

ΑΘΗΝΑ

Ειδικά εργαστήρια, εκ-
δηλώσεις και συζητήσεις 
στρογγυλής τραπέζης

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και  
Επιµόρφωσης Μελών ΤΕΕ

17
Ιουλίου

2013

για τα υδροπλάνα

ΣΥΡΟΣ

Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου

30
Ιουλίου

2013

 Στο Πνευµατικό Κέντρο 

Χώρας Πάτµου, από τις 

24 Ιουλίου µέχρι τις 25 

Αυγούστου 2013, θα 

φιλοξενείται η έκθεση 

φωτογραφίας του 

Robert McCabe. 

O Robert McCabe (γεν. 

1934, Σικάγο Η.Π.Α.) 

ήρθε στην Ελλάδα για 

πρώτη φορά το 1954 

και από τότε συνέδεσε 

τη ζωή του µε τη χώρα 

µας. Επισκέφθηκε 

την Πάτµο το 1967 

και αµέσως ξεχώρισε 

το νησί από όλη την περιήγησή του, καθώς 

αντιλήφθηκε τη σπάνια ένωση µιας ζωντανής 

κοινότητας ανθρώπων µε τη θρησκευτική και 

ιστορική τους παράδοση και το µοναδικό φυ-

σικό και αρχιτεκτονικό κάλλος του τόπου τους

«Η τωρινή έκθεση στο νησί της Αποκάλυψης 

δεν αποτελεί µόνο το προϊόν της µεγάλης 

αγάπης του Robert McCabe για την Πάτµο, 

υπογραµµίζεται σε σχετική ανακοίνωση. 

Θα αποτελέσει ταυτόχρονα την αφορµή να 

αναγεννηθούν πολύτιµες µνήµες της ζωής 

του νησιού. Μέσα από περίπου 60 φωτογρα-

φίες, αρχειακό οπτικοακουστικό υλικό από τη 

συλλογή του φωτογράφου, άρτια επιµεληµένο 

εποπτικό υλικό, καθώς και έντυπο που θα 

εκδοθεί ειδικά για την έκθεση, οι επισκέπτες 

του νησιού, Έλληνες και ξένοι, θα µπορέσουν 

να δουν όχι µόνο την εικόνα µιας Πάτµου που 

χάθηκε σιγά-σιγά, αλλά και αγαπηµένες όψεις 

της πατµιακής καθηµερινότητας και παρά-

δοσης που αντιστέκονται στο πέρασµα του 

χρόνου. Τοπία ξεχασµένα και άνθρωποι που 

ίσως να µην υπάρχουν πια, ζουν µέσα από τον 

σεβασµό µε τον οποίο τους αντιµετώπισε ο 

διακριτικός φακός του Robert McCabe». 

Έκθεση φωτογραφίας στο νησί της Πάτµου 

   Σε εκστρατεία ενηµέρωσης για τη διά-

σωση και συντήρηση του αρχαίου θεάτρου 

Λεύκης στο Κουφονήσι, προχωράει ο Προ-

οδευτικός Σύλλογος Σητείας «Ο Βιτσέντζος 

Κορνάρος», σε συνεργασία µε το Σωµατείο 

«∆ιάζωµα».

Ο προϋπολογισµός των εργασιών που απαι-

τούνται για τη συντήρηση του αρχαίου θεά-

τρου ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ. 

Ήδη, αρχιτέκτονες προσφέρουν εθελοντική 

εργασία για την εκπόνηση µελέτης για την 

προστασία του µνηµείου από τις καιρικές 

συνθήκες και τη φυσική αµµοβολή από τις 

σφοδρές ανεµοθύελλες.

Το αρχαίο θέατρο Λεύκης διαρθρώνεται 

σε κοίλον, ορχήστρα και σκηνικό οικοδό-

µηµα. Βρίσκεται στην οµώνυµη νησίδα, σε 

απόσταση 3,6 ναυτικών µιλίων νοτιοανα-

τολικά της Κρήτης, στο Λιβυκό πέλαγος. 

Κατασκευάστηκε τον 2ο αι. µ.Χ. και έχει 

χωρητικότητα 1.000 θεατών. Το κοίλον έχει 

δώδεκα σειρές εδωλίων και σχήµα σχεδόν 

ηµικυκλικό. Η ορχήστρα είναι λίγο µεγα-

λύτερη από ηµικύκλιο. Το σκηνικό οικοδό-

µηµα περιλαµβάνει προσκήνιο (λογείον), 

υποσκήνιο και πλάγια παρασκήνια, ενώ η 

είσοδος στο θέατρο γινόταν από δύο πλά-

γιες θολωτές παρόδους. Σήµερα, το θέατρο 

βρίσκεται επιχωµένο κάτω από την άµµο.

Κινητοποίηση για το 
αρχαίο θέατρο Λεύκης, 

στο Κουφονήσι

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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Τη βαθιά θλίψη τους για την απώλεια του διακεκριµένου καθηγη-

τή Νικόλαου Μάργαρη, κοσµήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του 

ΑΠΘ και τα θερµά συλλυπητήριά τους προς τους οικείους του, εκ-

φράζουν η διοικούσα επιτροπή και τα στελέχη του Τεχνικού Επι-

µελητηρίου Ελλάδος/Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ). 

Το προσωπικό ήθος, η επαγγελµατική συνέπεια και η επιστηµονική 

αρτιότητα του εκλιπόντος, καθώς και η  ασυννέφιαστη συνεργασία 

ετών µε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, καθιστούν δυσαναπλήρωτο το κενό, που αφήνει 

η πρόωρη απώλειά του, στα 64 χρόνια του. Ο Νικόλαος Μάργαρης 

σπούδασε Φυσική στο ΑΠΘ, από το οποίο απέκτησε µεταπτυχιακό 

δίπλωµα ηλεκτρονικής φυσικής (ραδιοηλεκτρολογίας) και διδακτο-

ρικό δίπλωµα από το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. ∆ιετέλεσε 

πρόεδρος του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, του οποίου ήταν 

καθηγητής, και κοσµήτορας της Πολυτεχνικής. Καθ’ όλη τη διάρκεια 

της επαγγελµατικής του πορείας υπεραµύνθηκε του ρόλου του πα-

νεπιστηµίου στην ελληνική κοινωνία και του δηµόσιου χαρακτήρα 

του, ενώ είχε επιδείξει ιδιαίτερη αφοσίωση στην ανέλιξη των φοιτη-

τών του ως ατόµων και ως επαγγελµατιών.  Σε συνέντευξη που είχε 

δώσει στο περιοδικό «Τεχνογράφηµα» του ΤΕΕ/ΤΚΜ, την άνοιξη του 

2011, είχε δώσει ξεκάθαρα το στίγµα των θέσεών του για την Πολυ-

τεχνική Σχολή του ΑΠΘ, υποστηρίζοντας ως στρατηγικό στόχο την 

ανεξαρτητοποίησή της, ενώ είχε δηλώσει κατηγορηµατικά ότι «το 

ενιαίο, συνεχές και αδιάσπαστο πενταετές πρόγραµµα σπουδών των 

µηχανικών, το οποίο αποδεικνύεται ήδη ανεκτίµητο και από όσους 

έσπευσαν ήδη να υιοθετήσουν τη Μπολόνια, αποτελεί θέµα που δεν 

τίθεται σε διαπραγµάτευση». 

Βαθιά θλίψη για την απώλεια του καθηγητή Νικόλαου Μάργαρη 
Eκφράζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Το «πέρασµα» του Τάκη Γεωργακόπουλου…
                           …πέτυχε το αδιαχώρητο στην παρουσίασή του 

Η αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, αποδείχθηκε προχτές βράδυ πολύ µικρή, 

για να χωρέσει το πλήθος των µηχανικών, που συγκέντρωσε το βιβλίο του 

Τάκη Γεωργακόπουλου, του αρχιτέκτονα, του δραστήριου συνδικαλιστή, του 

πολιτικά ταγµένου στο χώρο του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, του Αντώ-

νη Τρίτση και Κώστα Λαλιώτη.

Ο ίδιος αρνήθηκε την ιδιότητα του συγγραφέα, χαρακτήρισε «Το πέρασµα» 

ως µια εργασία που διερευνά την συµπεριφορά του πολιτικού συστήµατος και 

την διαλεκτική σχέση πολιτικής και οικονοµίας, αναλύοντας την πορεία της 

διακυβέρνησης που οδήγησε, την κοινωνία και την οικονοµία, σε αδιέξοδο. 

Επιχειρώντας να αναδείξει τα ελλείµµατα της πολιτικής διαχείρισης της ανά-

πτυξης, υποστηρίζει την αναγκαιότητα αλλαγής φιλοσοφίας της ασκούµενης 

πολιτικής.

Μέσα από τη µελέτη των «χωρικών µεταβολών», 

αγαπηµένου του θέµατος µε το οποίο ασχολήθη-

κε επί µακρόν επαγγελµατικά, διαπιστώνει ότι η 

χωροταξία η πολεοδοµία και η αρχιτεκτονική δεν 

είναι µόνο τεχνικό πρόβληµα αλλά σε µεγάλο βαθµό 

κοινωνικό και πολιτικό. Προβληµατισµό, αλλά και …

διέξοδο στην προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας για 

έξοδο από την κατάρρευση και χρεωκοπία του έθνους, 

καταθέτει προς συζήτηση, υπογραµµίζει και η πρώτη 

ξεκίνησε µε το τέλος της παρουσίασης του βιβλίου από:

Τον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος χαρακτήρισε τον Τάκη Γε-

ωργακόπουλο ριζοσπαστικό, ενώ για το βιβλίο υπογράµµισε πως «δίνει µια 

ελληνική πρόταση για ανσυγκρότηση της χώρας, αντίβαρο σε ότι βάρβαρο 

ζούµε τα τελευταία χρόνια».

Τον συγγραφέα Θανάση Κουρµουτζή, που υποστήριξε ότι διαβάζοντας το βι-

βλίο «γινόµαστε κοινωνοί ενός αιρετικού πνεύµατος» και τόνισε ότι «χρειαζό-

µαστε µοντέλα εξόδου από την κρίση, αφού οι αγορές δεν είναι πάντα σοφές 

για να δηµιουργήσουν τον κατάλληλο σχεδιασµό».

Και τον πολεοδόµο-χωροτάκτη Αλέκο Πανταζή, ο οποίος είπε ότι το βιβλίο 

είναι «το …πέρασµα απ’ το πρωτοφανές τούνελ της κρίσης, ταυτόχρονα και 

µια καταγραφή της αδήριτης ανάγκης για έναν σχεδιασµό που θα µας 

βγάλει απ’ αυτή».

, 

εν 

µό 

…

ς για 

θνους, 

πρώτη 

ου από:

βγάλει
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Όταν τα …στρουµφάκια επισκέφθηκαν την Ανδαλουσία, άφησαν το µπλε χρώµα τους σε ένα ολόκληρο χωριό. Πολλά διαφορετικά χρώµατα έβαψαν τα κτίρια 

άλλων πόλεων και χωριών, κατά κανόνα ως έκφραση πανηγυρισµών αρχόντων και λαϊκών σε διάφορα σηµεία του πλανήτη. Εντυπωσιακό, αναµφισβήτητα, το 

…γήινο ουράνιο τόξο, φωτογραφίες του οποίου δηµοσιεύθηκαν στο Travel + Leisure της American Express, απ’ όπου και τις διανειζόµαστε.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ …ΧΡΩΜΑ, ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ

JAIPUR, ΙΝ∆ΙΑ
Η πρωτεύουσα της περιοχής Rajasthani, διατηρεί το ρόζ 
χρώµα σε φαρδιές λεωφόρους και στα ιστορικά κτίρια, 
όπως το Hawa Mahal (Παλάτι των Ανέµων). Χρώµα που 
απέκτησε το 1853 όταν ο Maharaja Sawai Ram Singh 
αποφάσισε να υποδεχτεί µε ξεχωριστές βασιλικές 
τιµές τον πρίγκιπα της Ουαλίας Edward, ο οποίος 
πραγµατοποιούσε επίσηµη στην Ινδία. 

CHEFCHAOUEN, ΜΑΡΟΚΟ
Τέσσερις ώρες απόσταση, µε αυτοκίνητο, από την πολύβουη πόλη της Φεζ, ψηλά στα 
στα όρη Ριφ, βρίσκεται αυτό το χωριό, µε την πλέον διάσηµη εξαιρετικά δαιδαλώδη 
Medina, βουτηγµένη εξολοκλήρου σε όλες τις αποχρώσεις του µπλε. Το χωριό 
υπήρξε, περί το 1500, καταφύγιο των Ισπανών Εβραίων, εναντίον των οποίων είχε 
στραφεί η Ιερά Εξέταση. Εκείνοι επέλεξαν χρώµα για τα κτίρια και δική τους είναι η 
…µπλε κληρονοµιά που διατηρείται έως σήµερα, παρόλο που οι περισσότεροι από 
τους απογόνους τους έχουν εγκατασταθεί πια στο Ισραήλ.

IZAMAL, ΜΕΞΙΚΟ
Ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, σ’ αυτή την πόλη, έχει κανείς την 
αίσθηση ό ήλιος πάντα λούζει τα κτίρια. Την έχουν ονοµάσει, µάλιστα, pueblo 
magico (µαγική πόλη) και ο λόγος δεν είναι άλλος από το ζωηρό κίτρινο χρώµα, 
που σχεδόν µονοχρωµατικά καλύπτει τα περισσότερα κτίρια και οπωσδήποτε 
τα σηµαντικότερα της πόλης: κυβερνητικά κτίρια, παλιές εκκλησίες και φυσικά 
την πιο ιστορική, την Βασιλική του San Antonio de Padua, του 16ου αιώνα.

BO-KAAP, ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ
Στους πρόποδες του Signal Hill, υπάρχει κι αυτή η ιστορική 
µουσουλµανική συνοικία της πόλης, στην οποία τα τζαµιά και τα 
σπίτια συνθέτουν µια χρωµατική πανδαισία, µε το γαλαζοπράσινο, τη 
φούξια και το λευκό του ασβέστη να κυριαρχούν. Σ’ αυτή τη γειτονιά 
εγκαταστάθηκαν, περί το 1600, οι σκλάβοι που µετέφεραν οι Ολλανδοί 
αποικιοκράτες από τη Μαλαισία. Οι απόγονοί τους, για να γιορτάσουν το 
τέλος του απαρτχάιντ, έβαψαν τα σπίτια τους µ’ αυτά ζωηρά χρώµατα.

JUZCAR, ΙΣΠΑΝΙΑ
Κι αυτό το χωριό, όπως όλα τα χωριά και οι πόλεις της Ανδαλουσίας, 
ήταν κατάλευκο, έως το 2011, οπότε κατέφθασαν στην περιοχή τα …
στρουµφάκια ! Στην πραγµατικότητα κάποιοι παραγωγοί του Hollywood, 
που έπεισαν τους κατοίκους να βάψουν στα σπίτια τους µπλε για τις 
ανάγκες µιας διαφηµιστικής ταινίας. Το έργο και τη δαπάνη ανάλαβε 
η Sony, η οποία συµφώνησε ότι θα αποκαθιστούσε το λευκό χρώµα. 
Όµως, οι 220 δηµότες, ψήφισαν να παραµείνει το µπλε χρώµα, καθώς 
διαπίστωσαν πως χάρη σ’ αυτό το χωριό τους έγινε σπουδαίο τουριστικό 
αξιοθέατο, ανεβάζοντας τα έσοδά τους στα ύψη.
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Τα γεωτρύπανα για τον εντοπισµό και την εξόρυξη 

πετρελαίου και αερίου πιάνουν σύντοµα δουλειά σε 

Ιωάννινα και ∆υτικό Πατραϊκό Κόλπο, αφού χθες το 

υπουργείο Περιβάλλοντος – Ενέργειας ανακοίνωσε 

τις εταιρίες που αναλαµβάνουν τις έρευνες, την κοι-

νοπραξία της Energean Oil, που ήδη εκµεταλλεύεται 

το κοίτασµα του Πρίνου και την κοινοπραξία των Ελ-

ληνικών Πετρελαίων, αντίστοιχα. Αναλυτικά η «Ηµε-

ρησία» δηµοσίευσε ότι για το Κατάκολο, η επιλογή 

καθυστερεί µερικές ηµέρες ακόµα, αφού οι δύο 

προσφορές που είχαν κατατεθεί είναι σύµφωνα µε 

πληροφορίες, πολύ κοντά µεταξύ τους οπότε θα γίνει 

περαιτέρω αξιολόγηση και η απόφαση θα ληφθεί σε 

επόµενη συνεδρίαση της αρµόδιας Επιτροπής.

Eξ άλλου όπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Πε-

ριβάλλοντος -Ενέργειας σύντοµα θα ληφθούν απο-

φάσεις για την προκήρυξη διαγωνισµών σε άλλες 

περιοχές, εκτός του Ιονίου και νοτίως της Κρήτης, 

για τις οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον µεγάλες 

πετρελαϊκές εταιρίες,

Τα αναµενόµενα συνολικά έσοδα του δηµοσίου 

από την εκµετάλλευση υδρογονανθράκων σε Ιωάν-

νινα και ∆υτικό Πατραϊκό υπολογίζονται σε 11 δισ. 

ευρώ σε βάθος 25ετίας, αναφέρει το υπουργείο σε 

ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι ο κ. Μανιάτης 

ανακοίνωσε τους αναδόχους µετά από την οµόφωνη 

πρόταση για την επιλογή τους από την Επιτροπή Αξι-

ολόγησης και αφού προηγουµένως είχε ενηµερώσει 

τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά και τον αντιπρόε-

δρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο.

Από χθες, η νορβηγική PGS, που διενήργησε τις σει-

σµικές έρευνες, διαθέτει στο “data room” τα πακέτα 

µε τα πρώτα δεδοµένα fast track για το Ιόνιο και τη 

ζώνη νότια της Κρήτης και µάλιστα σε ανακοίνωσή 

της χθες, υπογραµµίζει το “µεγάλο δυναµικό που 

παρουσιάζουν οι περιοχές αυτές, δεδοµένου του 

ενθουσιασµού και των υποσχόµενων πεδίων στη 

Μεσόγειο”.

Στις περιοχές για τις οποίες ανακοινώθηκαν χθες 

αποτελέσµατα είχαν γίνει στο παρελθόν έρευνες 

που δεν ολοκληρώθηκαν. Στον ∆υτικό Πατραϊκό 

Κόλπο, που αναλαµβάνουν τα ΕΛΠΕ, µε την ιταλική 

Edison και τη βρετανική Melrose, τα εκτιµώµενα 

απολήψιµα αποθέµατα είναι της τάξης των 200 εκατ. 

βαρελιών και στα Ιωάννινα, όπου πλειοδότησε η 

Energean (στο µετοχικό κεφάλαιο της οποίας επέν-

δυσε πρόσφατα το fund Third Point) µε την καναδική 

Petra Petroleum και την αµερικανική Shlumberger, 

οι εκιµήσεις δίνουν 50-80 εκατ. βαρέλια πετρελαίου. 

Η Petra Petroleum εξαγοράστηκε πρόσφατα από 

την Taurus.

Για το Κατάκολο προσφορές έχουν καταθέσει η κοι-

νοπραξία Energean Oil-Trajan Oil-Shlumberger και 

η εταιρία Grekoil Energy Ventures (Κύπρος).

Εντός των επόµενων ηµερών οι εταιρίες που έχουν 

επιλεγεί θα κληθούν για την τελική σύνταξη των επι-

µέρους συµβάσεων και την υπογραφή τους. 'Eχει 

προηγηθεί γύρος διαπραγµατεύσεων µε όλους τους 

υποψηφίους, που κατέληξε σε βελτιωµένες προτά-

σεις οι οποίες κατατέθηκαν τον Μάιο. 

Ο διαγωνισµός για τις τρεις περιοχές είχε προκηρυ-

χθεί στις 2 Ιανουαρίου 2012, ενώ οι προσφορές κα-

τατέθηκαν στις 2 Ιουλίου του ίδιου χρόνου.

-Για µία νέα σελίδα που ανοίγει για την ελληνική 

αγορά υδρογονανθράκων έκανε λόγο ο υπουργός 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 

κ. Γιάννης Μανιάτης, αφού ευχαρίστησε την Επιτρο-

πή για το έργο που προσέφερε. 

Ανακοινώθηκαν οι εταιρίες που αναλαµβάνουν  
τις έρευνες υδρογονανθράκων 

Αποφάσεις για Ιωάννινα και ∆υτικό Πατραϊκό Κόλπο. Ακολουθεί το Κατάκολο

Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι µέχρι το κλείσι-

µο της Βουλής να έχει ψηφιστεί ο νέος 

νόµος για τα αυθαίρετα. Παράγοντες του 

υπουργείου σύµφωνα µε το δίκτυο RE+D 

Magazine θεωρούν ότι είναι πιθανόν η 

διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί ακόµη 

και µέσα στον Ιούλιο, εφόσον αξιοποι-

ηθεί το σύνολο των παρατηρήσεων που 

έχει προκύψει από τη διαβούλευση και 

τις επισηµάνσεις των αρµόδιων φορέων. 

Με τον τρόπο αυτό ο νέος νόµος θα έχει 

ψηφιστεί πριν ακόµη καθαρογραφεί η 

απόφαση του ΣτΕ που έριξε τον 4014 και η 

ηγεσία του υπουργείου εκτιµά ότι το Συµ-

βούλιο της Επικρατείας θα εξετάσει µε 

άλλο µάτι τη νέα ρύθµιση καθώς έρχεται 

να αντιµετωπίσει κυρίως αστικά ακίνητα 

που διαθέτουν κάποια οικοδοµική άδεια 

και η παραβάσεις που αντιµετωπίζονται 

αφορούν κυρίως υπερβάσεις δόµησης 

ή αλλαγή χρήσης. Το µεγάλο ζήτηµα των 

κονδυλίων που θα έπρεπε να οδηγούνται 

από τα έσοδα του πράσινου Ταµείου σε 

έργα αστικών αναπλάσεων, υποδοµών και 

αστικού εξοπλισµού αντιµετωπίζεται µε το 

νέο νόµο µέσα από το θεσµό της Τράπεζας 

Γης, ο οποίος θεσµοθετείται στα πρώτα 

τέσσερα άρθρα του νέου νόµου, δικαιολο-

γώντας και τον τίτλο του περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου.

Íïìïó÷Ýäéï ãéá ôá áõèáßñåôá 

«Ελλάδα η πλουσιότερη χώρα του κό-

σµου», ονοµάζεται η επικοινωνιακή κα-

µπάνια του  υπουργείου Τουρισµού, που  

παρουσίασε χθες  η αρµόδια υπουργός, 

Όλγα Κεφαλογιάννη, σε ειδική εκδήλω-

ση. Κατά την οµιλία της, η κ. Κεφαλο-

γιάννη τόνισε ότι δεν πρόκειται για µία 

ακόµη καµπάνια τουριστικής συνείδη-

σης, αλλά για µία προσπάθεια που στέλ-

νει ένα θετικό µήνυµα προς κάθε Έλλη-

να πολίτη, προς κάθε επαγγελµατία του 

τουρισµού, προκειµένου να αναδειχθεί 

η µοναδική οµορφιά της Ελλάδας, µε 

τρόπο σύγχρονο και εναλλακτικό.

ÔïõñéóôéêÞ  

êáìðÜíéá  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΙ ΦΠΑ 1 ΣΤΟΥΣ 
5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ- Στο πεντάµηνο βεβαιώθηκαν πρόστιµα 130,76 

ΕΥΣΗΜΑ ΑΠΟ 
ΝΤΡΑΓΚΙ ΚΑΙ ΟΛΙ ΡΕΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α- «Θέµα χρόνου είναι το νέο 

ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΟΝ 
ΟΠΑΠ ΑΠΟ ΤΑΙΠΕ∆- Για να υπογράψει τις συµβάσεις των Λαχείων 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ ΣΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ- 

Θετικές ενδείξεις από τις έρευνες της PGS.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Ωρολογιακή βόµβα για τα δηµόσια έσοδα οι ανεξόφλητες 

οφειλές και ο ΦΠΑ- Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΩΝ- Κάθε ηµέρα 

χρέη 20 εκατ. ευρώ καθίστανται ληξιπρόθεσµα- ∆εν υποβάλλουν 

συµφωνία για το δηµόσιο- ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΣΗ 
ΤΩΝ 8,1 ∆ΙΣ.-
χαλαρή νοµισµατική πολιτική εξετάζει η ΕΚΤ- ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΝΟΙΞΕ Ο 
ΝΤΡΑΓΚΙ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΥΡΩΕΠΙΤΟΚΙΑ 
δύο τον διαγωνισµό για το ακίνητο στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου- 

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα 

 ΠΡΩΤΟΙ 
Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΕ ΕΣΟ∆Α 11 ∆ΙΣ. ΣΤΗΝ 25ΕΤΙΑ- Οµόφωνη 

 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
2014 ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 
άµεσα τα ειδοποιητήρια ΦΑΠ 2011-2012 και το φθινόπωρο τα 

φετινά- ΦΟΡΟΙ 5,4 ∆ΙΣ. ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟ 2013 ΣΤΑ 63 
∆ΙΣ. ΕΦΘΑΣΑΝ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ- Ανησυχία για το 23% των 

στεγαστικών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: «Προίκα» οι καταθέσεις και το εκτεταµένο δίκτυο 

καταστηµάτων- ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ «3» ΤΟ ΤΤ- Νέες ισορροπίες στο 

συµβιβαστική λύση µε την τρόικα για το ∆ηµόσιο- ΚΛΕΙΝΕΙ Η 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 8,1 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ 
ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ- Energean Oil και Ελληνικά 

ΧΑΜΗΛΑ 
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ- 
Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της κινητικότητας- Θετική 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ∆ΥΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ- 

Πρότειναν βουλευτές Ν.∆., ΠΑΣΟΚ, και ∆ΗΜΑΡ για τον κ. Γιώργο 

Παπακωνσταντίνου.

ΕΘΝΟΣ:

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ 12.500 «∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ»
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΟΠΑΠ- ΛΑΧΕΙΑ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ- Κατάργηση 6.700 

κενών θέσεων και θέσπιση 200 θέσεων επιστηµονικού προσωπικού- 

Ενίσχυση της Ασφάλειας και ίδρυση υπερυπηρεσίας κατά τροµοκρατίας 

 ΠΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΕ 4 ΑΞΟΝΕΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 

ασφυκτικές πιέσεις της τρόικας- ΛΟΥΚΕΤΟ ΕΞΠΡΕΣ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΕΣ ΜΙΝΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ- Αλλαγές για όσους διατηρούν επιχειρήσεις σε 

προκαταρκτικής- ΠΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ο ΠΡΩΗΝ «ΤΣΑΡΟΣ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Παζάρι µε τον αριθµό απολύσεων και το χρόνο 

διαθεσιµότητας- ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΡΟΪΚΑ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- 

Πολιτική συµφωνία να δοθεί η δόση µε δόσεις- Σκλήρυνση της 

ΤΟΥΣ Ε∆ΕΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΦΙΜΩΝΟΥΝ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Το κόστος του τσακίζει την 

αγοραστική δύναµη των νοικοκυριών- ΑΕΡΙΟ ΜΕ ΚΑΠΕΛΟ 200% 
ΤΡΟΪΚΑ: ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ: 

«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ» ΜΕ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΚΡΑΙΩΝ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Στην Ελλάδα το µοντέλο Κύπρου πριν από τις 

γερµανικές εκλογές- ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ- Τα 50 δισ. 

που έχει δώσει η Ε.Ε. για τις τράπεζες θα αφαιρεθούν από το δηµόσιο 

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ: 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ∆ΥΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ «ΒΕΛΟΥ∆ΙΝΟ» 
ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ∆ΝΤ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Το πόρισµα της Προανακριτικής για την παραποµπή 

του πρώην υπουργού στο Ειδ. ∆ικαστήριο- ΧΕΙΡΟΠΕ∆ΕΣ- ∆ΥΟ 
ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟ: 
ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΠΟΘΕΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥ- Ο νέος κώδικας 

φορολογίας εισοδήµατος.

Η ΑΥΓΗ: ∆έσµευση Τσίπρα σε µεγάλη συγκέντρωση στην Πάτρα- 25 
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ- Να σπάσει ο 

φαύλος κύκλος υπερδανεισµού- εξυπηρέτησης τοκοχρεωλυσίων και οι 

διαθέσιµοι πόροι να πάνε στην ανασυγκρότηση της χώρας.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΧΛΩΡΟ ΚΛΑΡΙ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- ΤΡΟΪΚΑ- ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Αισιόδοξη η κυβέρνηση παρά τα εµπόδια- ΛΥΣΗ ΜΕ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΠΟΙΝΙΚΗ ∆ΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Σχέδιο του… 1897! (Γιώργος Πάλµος) και µαρτυρία 

ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ !
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ΣΤΑ 63 ∆ΙΣ. ΕΦΘΑΣΑΝ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-17 | 05/07/2013

Τα 63 δια. ευρώ υπερβαίνουν τα «κόκκινα» δάνεια στο 

τέλος του πρώτου τριµήνου του 2013, συνεχίζοντας τη 

σταθερά ανοδική πορεία τους εν µέσω βαθιάς ύφεσης 

και αυξανόµενης ανεργίας. Τα καταναλωτικά δάνεια 

παραµένουν η πιο «ευπαθής» κατηγορία χορηγήσεων, 

µε τις καθυστερήσεις να φθάνουν στο 42,4%, αλλά 

πιο ανησυχητική για τις τράπεζες είναι η δυσκολία 

αποπληρωµής στα στεγαστικά δάνεια, που καταγράφεται 

στο 23% των δανείων.

Στο πρώτο τρίµηνο του έτους ο δείκτης καθυστερήσεων 

εκτιµάται στο 27.8% από 24,5% στο τέλος του 2012, ενώ 

στα καταναλωτικά αυξήθηκε κατά 3,4%, στο 42,4% των 

δανείων έναντι 38,8%. Αύξηση στο 27,5% σηµείωσε ο 

δείκτης επισφαλειών στην επιχειρηµατική πίστη, από 23,4% 

για το 2012, ενώ τα στεγαστικά που δεν εξυπηρετούνται 

αντιστοιχούν στο 22,9% του συνόλου, από 21,4% που ήταν το 

∆εκέµβριο.

Οι δείκτες καταγράφουν τις επίσηµες επισφάλειες και 

όχι το σύνολο του προβλήµατος, αφού για το µεγαλύτερο 

µέρος των καθυστερήσεων οι τράπεζες επιχειρούν 

διάσωση µέσω ρυθµίσεων τόσο για να διευκολύνουν 

τους οφειλέτες όσο και για να αποφύγουν το πέρασµα 

του δανείου «στο κόκκινο», µε ό,τι αυτό σηµαίνει για τα 

κεφάλαιά τους. Η παράταση χρόνου που δίνεται µέσω 

της επιµήκυνσης αποτελεί µια ανάσα και για τις ίδιες τις 

τράπεζες, που προσδοκούν να αποσαφηνιστεί το τοπίο 

στην οικονοµία ώστε να ξεκαθαρίσουν ποιες επιχειρήσεις 

είναι βιώσιµες και θα έχει νόηµα να διατηρηθούν σε 

λειτουργία µε τη βοήθεια του τραπεζικού συστήµατος. 

Όσον αφορά στους ιδιώτες, οι τράπεζες θεωρούν ότι οι 

επισφάλειες έχουν λίγο πολύ φθάσει στο ανώτατο όριο, 

αλλά ειδικά για τα στεγαστικά η πτώση στις τιµές των 

ακινήτων ενισχύει τα προβλήµατα.

Η συγκράτηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων 

βρίσκεται στην κορυφή της τραπεζικής ατζέντας, καθώς 

είναι έντονη η ανησυχία ότι η παρατεταµένη ύφεση µπορεί 

να δηµιουργήσει πρόσθετες ανάγκες σε κεφάλαια, σε 

ποσό που µπορεί να ανέλθει ακόµη και στα 8 δισ. ευρώ. 

Η ίδια η τρόικα θέτει συνεχώς το θέµα και προσβλέπει 

νοµοθετικού πλαισίου για τις ρυθµίσεις των δανείων και τη 

δηµιουργία bad bank που θα αναλάβει τη διαχείριση των 

προβληµατικών στοιχείων του ενεργητικού. Οι τράπεζες 

θα κληθούν επίσης, βάσει µνηµονίου, από την Τράπεζα της 

Ελλάδος και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 

το επόµενο διάστηµα να παρουσιάσουν και να πείσουν - 

για την αποτελεσµατικότητα του τρόπου αντιµετώπισης των 

επισφαλειών. Στις συναντήσεις µε τις εποπτικές αρχές και 

τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών, οι εκπρόσωποι 

της τρόικας ζητούν επαγρύπνηση προκειµένου να µην 

περάσουν στο «κόκκινο» και τα περίπου 35 δισ. ευρώ 

δανείων που είναι σε καθυστέρηση για περισσότερες από 30 

ηµέρες και δεν έχουν χαρακτηριστεί ακόµη επισφαλή.

 «Μαξιλάρι» για το σύστηµα είναι πάντως τα 7 δισ. ευρώ που 

έχει στην άκρη το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 

(ΤΧΣ) µετά την ανακεφαλαιοποίηση, χάρη και στην ιδιωτική 

συµµετοχή που επετεύχθη κατά τις αυξήσεις κεφαλαίου των 

τριών συστηµικών τραπεζών, της Alpha Bank, της Εθνικής και 

της Τράπεζας Πειραιώς.

Πρόσθετο ανάχωµα το οποίο προστίθεται στα κεφάλαια του 

ΤΧΣ είναι οι συνέργειες από τις συγχωνεύσεις, καθώς και 

η απεµπλοκή από στοιχεία του ενεργητικού. Ειδικότερα, 

εκτιµάται ότι ο κλάδος µπορεί να αποκοµίσει περί τα 3 

δισ. ευρώ από συνέργειες τα οποία θα προέλθουν από 

την ενοποίηση των οµίλων, ενώ η πώληση στοιχείων του 

ενεργητικού που δεν βρίσκονται στον πυρήνα των τραπεζικών 

εργασιών, όπως ακίνητα, ξενοδοχεία, ασφαλιστικές, 

αναµένεται να δώσει κεφάλαια της τάξης των 2 δισ. ευρώ. 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
Ο∆ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΕΡ∆ΟΣ |  Σελίδες 1-10 | 05/07/2013

Στην υπογραφή της σύµβασης για την εκτέλεση των έργων 

µετατροπής του πρώτου τµήµατος της περιφερειακής οδού 

Θεσσαλονίκης σε κλειστό αυτοκινητόδροµο προχώρησε 

Το δεύτερο τµήµα των έργων θα προχωρήσει µε άλλη 

εργολαβία, για την οποία οι διαγωνιστικές διαδικασίες 

έχουν λήξει µε την ανάδειξη της εταιρείας ∆οµοτεχνική 

ως προσωρινού αναδόχου. Η πρώτη εργολαβία αφορά 

το τµήµα Ευκαρπία Εύοσµος και η δεύτερη το τµήµα 

Εύοσµος - Κ16. Όσον αφορά στο τµήµα Ευκαρπία - 

Εύοσµος, το έργο, που χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ 

και συγκεκριµένα από το επιχειρησιακό πρόγραµµα 

«Μακεδονία - Θράκη 2007-2015» και έχει προϋπολογισµό 

41,43 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ. Περιλαµβάνει τη βελτίωση 

και αναβάθµιση της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής 

από τον ανισόπεδο κόµβο στην περιοχή του Νοσοκοµείου 

«Παπαγεωργίου» έως τον ανισόπεδο κόµβο της 

Μακρυγιάννη, προϋπολογισµού 75,5 εκατ. ευρώ. Το 

αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνει παρεµβάσεις 

σε µήκος 3,2 χιλιοµέτρων, µε τη λειτουργία 3 ανισόπεδων 

κόµβων, µε στόχο να αντιµετωπισθεί το κυκλοφοριακό 

πρόβληµα. Επίσης, προβλέπονται αντικατάσταση στηθαίων 

ασφαλείας, κεντρικής νησίδας βάσει νέων προδιαγραφών 

και ασφαλτοτάπητα σε όλο το µήκος του τµήµατος, 

παρεµβάσεις στο παράπλευρο και τοπικό δίκτυο, καθώς 

και εργασίες χωµατουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, 

ασφαλτικών, φωτισµού, σήµανσης, ασφάλειας, 

οικοδοµικών και πρασίνου.

ΜΕΣΟ ΠΙΕΣΗΣ ΟΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΕΞΠΡΕΣ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 4 | 05/07/2013

Στην τελική ευθεία µπαίνει η διαπραγµάτευση για το 

∆ηµόσιο, µε την ηγεσία του υπουργείου ∆ιοικητικής 
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Μεταρρύθµισης να εµφανίζεται αισιόδοξη ότι κατά τη 

σηµερινή, τέταρτη κατά σειρά συνάντηση µε την τρόικα 

θα κλειδώσουν όλες οι εκκρεµότητες.

Σε τέσσερα βασικά στοιχεία - άξονες κινείται το πακέτο 

των µέτρων στα οποία επιδιώκει ο υπουργός Κυριάκος 

Μητσοτάκης να επέλθει συµφωνία και φάνηκε να 

τυγχάνουν µιας πρώτης αποδοχής από τους επικεφαλής 

της τρόικας στο πλαίσιο της χθεσινής σύσκεψης υπό τον 

Πρωθυπουργό.

Το πρώτο στοιχείο, για το οποίο µάλιστα η τρόικα 

έδειξε να δίνει το πράσινο φως από τη χθεσινή πρωινή 

συνάντηση µε την ηγεσία του υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης, ήταν η αποδοχή να προσµετρώνται 

οι απευθείας µετατάξεις υπαλλήλων στον αριθµό των 

12.500 που προβλέπει το σχέδιο διαθεσιµότητας - 

κινητικότητας. Αυτοµάτως, η αποδοχή αυτή επιτρέπει την 

άµεση µετακίνηση περίπου 5.000 εκπαιδευτικών από τη 

δευτεροβάθµια στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση χωρίς να 

απαιτηθεί η προηγούµενη υπαγωγή τους σε καθεστώς 

διαθεσιµότητας.

Το δεύτερο βασικό στοιχείο της διαπραγµάτευσης είναι το 

αίτηµα για πίστωση χρόνου που ζητάει η ελληνική πλευρά 

ώστε να υλοποιήσει το µέτρο της διαθεσιµότητας - βάσει 

Μνηµονίου το πρώτο πακέτο των 12.500 υπαλλήλων σε 

διαθεσιµότητα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί µέχρι το 

Στο πλαίσιο αυτό, η ηγεσία του υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης έριξε από προχθές ως αντιστάθµισµα 

το χαρτί της µείωσης του χρόνου παραµονής σε 

διαθεσιµότητα, που σήµερα είναι 12 µήνες µετά την 

πάροδο των οποίων εάν κάποιος υπάλληλος δεν 

µετακινηθεί, αποµακρύνεται οριστικά από το ∆ηµόσιο. 

Η πρόταση προβλέπει τον περιορισµό του χρόνου 

διαθεσιµότητας σε 9 µήνες - αφήνοντας ανοικτό το 

ενδεχόµενο κατά τη διαπραγµάτευση να µειωθεί ακόµη 

και στους 6 - και όπως αναφέρεται εξυπηρετεί διττό 

στόχο. Από τη µια, δεν τροποποιείται ουσιαστικά το 

χρονοδιάγραµµα που όριζε ότι όσοι από τους 12.500 

υπάγονταν βάσει της ισχύουσας δέσµευσης µέσα στον 

θέση να µετακινηθούν µέσα στον επόµενο χρόνο θα 

και αν η τρόικα δώσει την παράταση υπαγωγής τους 

στο καθεστώς έως τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, όποιοι 

δεν µετακινηθούν θα πρέπει να αποµακρυνθούν και 

διαθεσιµότητας.

Παράλληλα, η ηγεσία του υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης θεωρεί τη µείωση του χρόνου 

διαθεσιµότητας και ως µέσο επιτάχυνσης των 

κάποιο χρόνο, αλλά µε την προτεινόµενη ρύθµιση θα 

µειώσουµε το διάστηµα της αξιολόγησης δοµών και 

προσωπικού» σχολίαζαν στελέχη του υπουργείου 

αναφερόµενα στη διαδικασία από την οποία θα 

προκύψουν οι πλεονάζοντες υπάλληλοι αλλά και τα κενά 

σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου.

Όπως διευκρίνιζαν, το ασφυκτικότερο χρονικό περιθώριο 

θα κάµψει την απροθυµία που εµφανίζουν συχνά οι 

διοικήσεις των φορέων να δώσουν στοιχεία και να 

προχωρήσουν στην υλοποίηση της διαθεσιµότητας και 

κινητικότητας. «Κανένας δεν θα θελήσει να στιγµατιστεί 

πως µε δική του υπαιτιότητα υπήρξε καθυστέρηση και 

παρήλθε ο χρόνος της διαθεσιµότητας, µε αποτέλεσµα 

οι υπάλληλοι να βρεθούν οριστικά εκτός ∆ηµοσίου» 

σχολίαζαν.

Το τρίτο σηµείο του πακέτου των προτάσεων της 

ελληνικής πλευράς, που παρουσιάζεται και ως ένα 

ισχυρό χαρτί στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων, είναι 

η επικείµενη ρύθµιση για τις προσωρινές διαταγές. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί µέχρι 

χθες, παραµένουν επί σειρά ετών στο ∆ηµόσιο - κυρίως 

σε δήµους - περίπου 4.000 υπάλληλοι, κάνοντας χρήση 

αυτού του καθεστώτος δικαστικής προστασίας.

«∆εν µπορεί να γίνει άµεσα, καθώς απαιτείται χρόνος 

για τη ρύθµιση και την υλοποίησή της» παραδέχονται τα 

ίδια στελέχη, επισηµαίνοντας όµως πως η διακηρυγµένη 

κυβερνητική επιλογή να δοθεί τέλος στο φαινόµενο 

αυτό, µέσω της σχετικής πρωτοβουλίας που ετοιµάζει 

ο υπουργός ∆ικαιοσύνης Χαράλαµπος Αθανασίου, έχει 

γίνει δεκτή µε ικανοποίηση από τους εκπροσώπους των 

δανειστών.

Η τέταρτη και τελευταία δέσµευση µε την οποία το 

υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης θα επιχειρήσει 

να κλείσει τη συµφωνία είναι η προώθηση ενός νέου 

κύµατος συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων καθώς 

και αναδιάρθρωσης φορέων υπό τη γενική κυβέρνηση.

ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
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Αρραγές µέτωπο επιδιώκουν να εµφανίσουν 

µικροµεσαίοι έµποροι και βιοτέχνες, καθώς και 

εµποροϋπάλληλοι για το ζήτηµα της κυριακάτικης 

λειτουργίας των καταστηµάτων, κίνηση που γίνεται µετά 

τη µερική διαφοροποίηση της Εθνικής Συνοµοσπονδίας 

Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ) το προηγούµενο διάστηµα. 

οποία αναφέρει ότι στα γραφεία της πραγµατοποιήθηκε 

σύσκεψη µε τη συµµετοχή της ΕΣΕΕ και της Οµοσπονδίας 

λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές. Σύµφωνα 

µε την ανακοίνωση, οι τρεις οργανώσεις επιβεβαίωσαν 

την κοινή τους θέση για τη διαφύλαξη της κυριακάτικης 

αργίας και ζήτησαν να αποτραπεί οποιαδήποτε συζήτηση 

Κυριακές, ενώ συµφώνησαν να αναλάβουν από κοινού 

πρωτοβουλίες.


