
Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΡΚΑ γίνεται σήµερα Τρίτη 20 Αυγούστου στις 

3.30 µµ, από τον Ιερό Ναό του Κοιµητηρίου Χαλανδρίου. Συγγενείς, φίλοι,  

συνάδελφοι, εκπρόσωποι του τεχνικού κόσµου αποχαιρετούν τον συνεπή αγωνι-

στή για τα δικαιώµατα της νεολαίας, για τα δικαιώµατα των Μηχανικών,  

για την πραγµατική πρόοδο της χώρας. Ο Γ. Φούρκας ήταν µέλος της ∆.Ε.  

του ΤΕΕ, Mηχανολόγος-Hλεκτρολόγος του EMΠ.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Μείωση κατά 5 % παρουσίασε ο γενικός 

δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχα-

νία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής 

αγοράς) του μηνός Ιουνίου 2013, σε σύ-

γκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιου-

νίου 2012, έναντι μικρής αύξησης 0,6% 

που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 

σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο μέσος 

γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Ιου-

λίου 2012 - Ιουνίου 2013, σε σύγκριση 

με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου 

Ιουλίου 2011 - Ιουνίου 2012, παρουσί-

ασε μείωση κατά 1,8%, έναντι αύξησης 

4,6% που σημειώθηκε από τη σύγκριση 

των αντίστοιχων προηγούμενων δωδε-

καμήνων.

Οι  μεταβολές των δεικτών των επιµέ-

ρους τοµέων βιομηχανίας, που συνέ-

βαλαν στην μείωση του γενικού δείκτη 

έχουν ως εξής:

α) Αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών 

Ορυχείων - Λατομείων κατά 30,7%. Ει-

δικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν 

κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 

κλάδων εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη 

και άντλησης αργού πετρελαίου και φυ-

σικού αερίου.

β) Μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών 

Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 5,5%.

Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβα-

λαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών 

των κλάδων ξύλου και φελλού, βασικών 

μετάλλων και κατασκευής μεταλλικών 

προϊόντων.

Ο γενικός δείκτης νέων παραγγελιών 

στη βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και 

εξωτερικής αγοράς), τον Ιούνιο, πα-

ρουσίασε µείωση κατά 10,4%, έναντι 

µείωσης 5% που σηµειώθηκε κατά την 

αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 

προς το 2011.

 Στη µείωση του 

δείκτη κύκλου 

εργασιών Μετα-

ποιητικών Βιοµη-

χανιών συνέβαλαν, 

κυρίως, οι µειώ-

σεις των δεικτών 

των κλάδων 

ξύλου και φελλού, 

βασικών µετάλλων 

και κατασκευής 

µεταλλικών προϊ-

όντων.

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

Óå ìéá ÷þñá üðïõ ç êáôï÷Þ áêéíÞôùí âÜëëåôáé 

äéáñêþò êáé ìå ôïí ðëÝïí óêëçñü öïñïëïãéêü 

ôñüðï, óå ìéá ÷þñá üðïõ ç ýöåóç óôçí ïéêïíï-

ìßá óõíå÷ßæåôáé áäéÜëåéðôá åðß ìéá ðåíôáåôßá, ïé 

ðëåéóôçñéáóìïß áêéíÞôùí åßíáé ìÜëëïí âÝâáéï 

üôé èá áðïâïýí Üêáñðïé. Äåí åßíáé áõôïß ðïõ èá 

óþóïõí ôéò ôñÜðåæåò áðü ôçí êáôÜññåõóç, áöïý 

áãïñáóôéêü åíäéáöÝñïí äåí õößóôáôáé óå üðïéåò 

ôéìÝò êáé áí äéáôåèïýí ôá áêßíçôá. 

¼óïé "åõáããåëßæïíôáé" áëëïäáðïýò áãïñáóôÝò, 

ìÜëëïí áõôáðáíôþíôáé, êáèþò ðáñáãíùñßæïõí 

üôé óå ìéá ÷þñá üðïõ ç áãïñÜ (óå üëï ôï öÜóìá 

ôçò) Ý÷åé äéáëõèåß êáíåßò äåí Ý÷åé ëüãï íá 

åðåíäýóåé óå áêßíçôá (ïé åëÜ÷éóôåò åîáéñÝóåéò 

óå ðïëõôåëåßò ðáñáèåñéóôéêÝò êáôïéêßåò äåí 

áíáôñÝðïõí ôçí ðñáãìáôéêüôçôá) Þ íá äñáóôçñé-

ïðïéçèåß åðáããåëìáôéêÜ.

Ç åììïíÞ ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí óôçí 

áðåëåõèÝñùóç ôùí ðëåéóôçñéáóìþí ðñþôçò 

êáôïéêßáò, êáôÜ óõíÝðåéá, ïõäÝí èåôéêü Ý÷åé íá 

ðñïóöÝñåé óôá ïéêïíïìéêÜ ðñïâëÞìáôá - áí äåí 

ôá åðáõîÞóåé - åíþ áíôéèÝôùò èá äçìéïõñãÞóåé 

åðéêßíäõíá êïéíùíéêÜ ðñïâëÞìáôá, ðõñïäïôþ-

íôáò áíåîÝëåãêôåò êáôáóôÜóåéò.

ÌáãéêÝò ëýóåéò äåí õößóôáíôáé, ôá "êüêêéíá" 

äÜíåéá, äß÷ùò Üëëï óõíéóôïýí "èçëéÜ óôï ëáéìü" 

ôùí ôñáðåæþí, áëëÜ ç êïéíÞ ëïãéêÞ óå ìéá 

êáôåýèõíóç êáèïäçãåß: ôç äçìéïõñãßá ðñïûðï-

èÝóåùí áðïðëçñùìÞò ôùí äáíåßùí áðü ôïõò 

óçìåñéíïýò êáôü÷ïõò ôùí áêéíÞôùí, ìå äõï 

ëüãéá ôçí Üìåóç åðáíáöïñÜ ôçò ïéêïíïìßáò óå 

ñõèìïýò áíÜðôõîçò.

ÊÜèå Üëëç óêÝøç, äéêáéïëïãçìÝíá äçìéïõñãåß 

êá÷õðïøßåò ãéá óêïðéìüôçôåò ðïõ õðçñåôïýí 

Üíïìá óõìöÝñïíôá êáé åõëüãùò ðñïêáëïýí 

êáôáéãéóìü áíôéäñÜóåùí áðü üëï ôï öÜóìá ôïõ 

ðïëéôéêïý êüóìïõ êáé ôùí öïñÝùí ôçò êôçìáôá-

ãïñÜò, áðåéëþíôáò êáé ôçí êõâåñíçôéêÞ óõíï÷Þ.

ÌÞðùò, üìùò, óå áõôü óôï÷åýïõí êÜðïéïé;

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΣΤΑΤ 

Νέα πτώση στη βιοµηχανία 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήµης 

Υλικών (ΠΣΦΣΚ)   

ΑΘΗΝΑ

Τοµέας Φυσικής της ΣΕΜ-
ΦΕ-ΕΜΠ, Τµήµα Φυσικής 
Παν. Αθηνών, "∆ηµό-
κριτος", Εθνικό Ίδρυµα 
Ερευνών, ΤΕΙ Πειραιά

22-25
Σεπτεµβρίου

2013

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το 

Παθητικό Κτίριο 

ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο Πα-
θητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ)

25-27
Οκτωβρίου

2013

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

  Περισσότεροι από 100 αρχαιολογικοί χώροι σε όλη 

την επικράτεια θα παραµείνουν ανοιχτοί τη βραδιά της 

21ης Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 

για την αυγουστιάτικη πανσέληνο. 

Μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, ξενα-

γήσεις και άλλες εκδηλώσεις ή και απλές επισκέψεις 

στους αρχαιολογικούς χώρους, τα µνηµεία και τα 

µουσεία -όλα µε ελεύθερη είσοδο- προσφέρονται 

από το υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, για τον 

εορτασµό της βραδιάς «Στο Φως του Φεγγαριού». 

Για την περιοχή της Αττικής, οι αρχαιολογικοί χώροι 

της Ακρόπολης και του Σουνίου δεν θα παραµείνουν 

ανοιχτοί µετά τις 20.00, για λόγους ασφάλειας των 

επισκεπτών εξαιτίας των έργων που εκτελούνται στους 

χώρους αυτούς. Ειδικότερα για το Σούνιο, όσοι επιθυ-

µούν, µπορούν να απολαύσουν τον ναό του Ποσειδώνα 

από το γειτονικό ύψωµα, όπου η πρόσβαση θα 

είναι ελεύθερη. Επίσης, στον λόφο του Φιλοπάππου 

(άνδηρο Πικιώνη) η Φιλαρµονική Ορχήστρα του δήµου 

Αθηναίων θα παρουσιάσει µουσική εκδήλωση µε 

τίτλο «Στου Φιλοπάππου είναι η αγάπη µου κρυµµένη 

κάπου» (ώρα έναρξης 21.30).

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο η επίσκεψη στην 

περιοδική έκθεση «Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων- Το 

Πλοίο, οι Θησαυροί, ο Μηχανισµός» θα είναι δωρεάν 

(από τις 20:00 έως τις 23:00) και στον κήπο του 

Νοµισµατικού Μουσείου Αθηνών θα δοθεί µουσική 

εκδήλωση, µε την υποστήριξη της Εταιρείας Μουσείων 

Εστίασης ΑΕ µε τη Λίνα Νικολακοπούλου και την 

Αργυρώ Καπαρού (ώρα έναρξης 21.00). Επίσης, ο 

αρχαιολογικός χώρος του Αµφιαραείου θα πληµµυρί-

σει από ηχογραφηµένη ορχηστρική µουσική, ενώ στον 

αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας θα τραγουδήσουν ο 

Βασίλης Λέκκας και η Μελίνα Κανά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης η προσπάθεια να 

ενωθούν νοερά όσα νησιά του νότιου Αιγαίου συµµε-

τέχουν στη γιορτή (Άνδρος, Πάρος, Αντίπαρος, Μήλος, 

Αµοργός, Σίφνος, Ίος, Κέα, Κίµωλος, Σαντορίνη, 

Σύρος, Ικαρία, Σάµος), καθώς στις 22:00 ή/και στις 

23:00 θα ακουστεί το ποίηµα του Φεντερίκο Γκαρθία 

Λόρκα «Θρήνος για τον Ιγνάθιο Σάντσιεθ Μεχίας» 

σε απαγγελία των Άντι Γκαρσία (1996, από την ταινία 

του, «Marcos Zurinaga Muerte en Granada»), Μάνου 

Κατράκη (1971, ελληνική απόδοση από τον Νίκο 

Γκάτσο, από το έργο του Σταύρου Ξαρχάκου «Θρήνος 

για τον Ιγνάθιο Σάντσιεθ Μεχίας»), Νότη Περγιάλη 

(δεκαετία του 1950, απόδοση στα ελληνικά από τον 

Στάθη Σπηλιωτόπουλο).

Ελεύθερη η είσοδος  
σε αρχαιολογικούς  

χώρους για την  
αυγουστιάτικη Πανσέληνο  

Το Τµήµα 

Αρχιτεκτονικής 

του Πανεπιστη-

µίου Frederick 

και ο Σύλλογος 

Αρχιτεκτόνων 

Κύπρου προσκα-

λούν απόφοιτους 

αρχιτεκτονικών 

σχολών των τελευ-

ταίων πέντε (5) ετών, να συµµετάσχουν σε έκθεση και 

ηµερίδα για τις διπλωµατικές εργασίες, µε τίτλο: “Η 

διπλωµατική εργασία του Αρχιτέκτονα” , την Πέµπτη 

24.10.2013, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Παλιάς Αγο-

ράς Παλλουριώτισσας, στην Λευκωσία. 

Η έκθεση και η ηµερίδα θα δώσουν την ευκαιρία, σε 

νέους αρχιτέκτονες από διαφορετικά πανεπιστήµια 

να συναντηθούν και να παρουσιάσουν τη δουλειά 

τους µεταφέροντας νέες ιδέες, µεθοδολογίες και 

προσεγγίσεις. Η συγκεκριµένη δράση γίνεται για τρίτη 

συνεχόµενη χρονιά έχοντας καθιερωθεί ως ένα βήµα 

ακαδηµαϊκού διαλόγου αναφορικά µε τη ∆ιπλωµατική 

Εργασία του Αρχιτέκτονα.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν απόφοιτοι πενταετών 

προγραµµάτων Αρχιτεκτονικής ή Master στην

Αρχιτεκτονική από αναγνωρισµένα προγράµµατα 

σπουδών οποιασδήποτε χώρας.

Η εργασία να έχει ολοκληρωθεί µετά τον Ιανουάριο 

του 2008.

Οι ενδιαφερόµενοι, θα πρέπει να υποβάλουν µέχρι τις 

10 Σεπτεµβρίου 2013,

τετρασέλιδη περίληψη της εργασίας τους (κείµενο και 

εικόνες), µε βάση

υπόδειγµα και οδηγίες που θα βρουν στην ιστοσελίδα: 

www.frederick.ac.cy/diplomeeting.

Όλες οι συµµετοχές θα περιληφθούν σε ειδική 

ηλεκτρονική έκδοση και θα

παρουσιαστούν στην έκθεση που θα πραγµατοποιηθεί 

παράλληλα µε την ηµερίδα. Όσοι

επιθυµούν να συµµετέχουν στην έκθεση θα πρέπει να 

αποστείλουν, µέχρι τις 10 Σεπτεµβρίου, δυο πινακίδες 

Α1 σε οριζόντια διάταξη,

επικολληµένες σε σκληρή, άκαµπτη επιφάνεια.

Η Επιστηµονική Επιτροπή της ηµερίδας θα επιλέξει 

αριθµό αντιπροσωπευτικών

∆ιπλωµατικών Εργασιών για προφορική παρουσίαση. 

Ως κριτήρια επιλογής καθορίζονται: το επίπεδο και η 

ποιότητα σχεδιασµού, η εµβάθυνση της έρευνας που 

υποστηρίζει το σχεδιασµό, η συνθετική ικανότητα, 

η δηµιουργικότητα και η πρωτοτυπία, η ποιότητα 

αναπαράστασης και απεικόνισης.

Γλώσσα: Ελληνική και Αγγλική.

Πληροφορίες: Αλίκη Αυλωνίτη, τηλ. +357 22431355 

(45100), sec.aa@frederick.ac.cy, www.frederick.ac.cy/

diplomeeting

“Η διπλωµατική εργασία του Αρχιτέκτονα”  
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Κατατέθηκε στην Περιφέρεια Πελο-

ποννήσου η εγγυητική επιστολή, ύψους 

1.200.000 ευρώ, από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ 

Ενεργειακή, η οποία αποτελεί τον προσω-

ρινό ανάδοχο για το έργο «ολοκληρωµένη 

διαχείριση των απορριµµάτων στην Περι-

φέρεια Πελοποννήσου»

Χωρίς ποινές και προσαυξήσεις θα εκκαθαριστούν 

οι φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν µέ-

χρι τις 30 Αυγούστου ανεξαρτήτως αν η κατάθεση 

έγινε µετά τη λήξη της προθεσµίας που είχε προσ-

διοριστεί µε βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. 

Το Υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε πως προ-

τίθεται να επιτρέψει, µε νοµοθετική ρύθµιση που 

πρόκειται να κατατεθεί, την εµπρόθεσµη υποβολή 

όλων των δηλώσεων φόρου εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων (ΦΕΦΠ) µέχρι την καταληκτική ηµερο-

µηνία της 30ης Αυγούστου ανεξαρτήτως του ψηφί-

ου λήξης του αριθµού φορολογικού µητρώου του 

φορολογουµένου. Η δυνατότητα αυτή δίνεται λαµ-

βάνοντας υπόψη τον αυξηµένο φόρτο που δηµιούρ-

γησε η υποχρεωτική για όλους - για πρώτη χρονιά 

φέτος - ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων, αλλά 

και τα περισσότερα στοιχεία που ζητήθηκαν (όπως 

ο ΑΜΚΑ για τα προστατευόµενα µέλη και το ρολόι 

της ∆ΕΗ για τα οικήµατα). Για την απόφαση αυτή 

συνυπολογίστηκαν η συµπιεσµένη, σε σχέση µε 

την νοµοθετηµένη, διάρκεια υποβολής, τα τεχνικά 

ζητήµατα των εφαρµογών στις αρχές Ιουνίου, πως 

παρατηρήθηκαν αυξηµένες, παράλληλες, υποχρε-

ώσεις κατά την υποβολή, ιδιαίτερα το µήνα Ιούλιο, 

αλλά και οι καθυστερήσεις που έλαβαν χώρα στη 

συλλογή των απαραίτητων για την υποβολή βεβαι-

ώσεων από επιχειρήσεις, ταµεία και τράπεζες.

Οι τεχνικοί αυτοί λόγοι δυσχέραναν την υποβολή 

δηλώσεων µεγάλου αριθµού φορολογουµένων 

και το Υπουργείο ανταποκρίνεται µε σκοπό την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουµένων. Το-

νίζεται πως η καταληκτική ηµεροµηνία της 30ης 

Αυγούστου δεν πρόκειται να πάρει παράταση, κα-

θώς δεν υπάρχουν τεχνικοί ή άλλοι λόγοι. Η υπο-

βολή συνεχίζεται µε ικανοποιητικούς ρυθµούς και 

ο υπολειπόµενος χρόνος κρίνεται αρκετός για να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία. Συνεπώς, κάθε υπο-

βολή µετά την 30η Αυγούστου θα εκκαθαριστεί ως 

εκπρόθεσµη µε τα προβλεπόµενα πρόστιµα και 

προσαυξήσεις.

ÅããõçôéêÞ   

ãéá ôá óêïõðßäéá  

ôçò ÐåëïðïííÞóïõ 

Χωρίς ποινές οι φορολογικές δηλώσεις µέχρι τις 30 Αυγούστου

Υψηλά  πρόστιµα για την αδήλωτη εργασία

Στο ΤΑΙΠΕ∆ η Ελληνική εταιρεία συντήρησης τροχαίου υλικού

Στο 18πλάσιο του κατώτατου µισθού (δηλ. 10.550 ευρώ ανά αδήλωτο εργαζό-

µενο) αυξάνονται µε υπουργική απόφαση τα πρόστιµα για την αδήλωτη και 

ανασφάλιστη εργασία.  «Αυστηροποιούµε τα πρόστιµα σε υψηλά επίπεδα 

και συγκεκριµένα στο 18πλάσιο του κατώτατου µισθού δηλαδή 10.550 ευρώ 

ανά αδήλωτο εργαζόµενο. Τα πρόστιµα αυτά καθιστούν πλέον την αδήλωτη 

εργασία µία ασύµφορη και ιδιαιτέρως ριψοκίνδυνη πρακτική για τις επιχει-

ρήσεις», τόνισε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης , ενώ όπως διευκρί-

νισε, «οι υψηλές αυτές κυρώσεις θα επιβάλλονται άµεσα, επιτόπια και κατά 

«δέσµια αρµοδιότητα» του ελεγκτή, καθώς η αδήλωτη εργασία θα αντιµετω-

πίζεται πλέον, και µε την υποστήριξη των πληροφοριακών συστηµάτων του 

υπουργείου, ως ευθέως αποδεικνυόµενη παράβαση». «Με το νέο σύστηµα», 

υποστήριξε ο υπουργός, «σταµατάει η ουσιαστική ατιµωρησία που οφειλό-

ταν είτε στην ευχέρεια της υποκειµενικής εκτίµησης του ελεγκτή είτε στην 

παρελκυστική διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και υποµνηµάτων». Ο ίδιος 

είπε ότι οι ποινές είναι υψηλές έως εξοντωτικές, ωστόσο, όπως σηµείωσε, η 

υψηλή παραβατικότητα και η ευρεία έκταση του φαινοµένου έχει αγγίξει τα 

όρια ανοχής της κοινωνίας. Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη προάσπισης τόσο 

της βιωσιµότητας των ασφαλιστικών Ταµείων, όσο και των  συµφερόντων και 

δικαιωµάτων των εργαζόµενων, αλλά και των συνεπών επιχειρήσεων «που 

σηκώνουν το βάρος των συνεπειών της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας 

καθώς και του αθέµιτου ανταγωνισµού».

Στο Ταµείο Αποκρατικοποίησεων περιήλθε η ελληνική εταιρεία συντήρησης 

τροχαίου υλικού (ΕΕΣΣΤΥ), η οποία συστάθηκε µε σκοπό την παροχή υπη-

ρεσιών συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής τροχαίου και λοιπού 

σιδηροδροµικού υλικού και άλλων µέσων σταθερής τροχιάς, καθώς και τη 

διαχείριση ή/και εκµίσθωση τροχαίου υλικού είτε ιδιόκτητου είτε εξ ονόµα-

τος άλλων σε τρίτους. Σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση των συναρµόδιων 

υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Υποδοµών και Περιβάλλοντος 

το 100% της εταιρείας περιέρχεται στο Ταµείο, το οποίο αναµένεται να ξεκινή-

σει τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της ΕΕΣΣΤΥ. Εξάλλου, το ΤΑΙΠΕ∆ έχει 

ήδη προχωρήσει στην πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την 

εξαγορά του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της εταιρείας λει-

τουργίας του εγχώριου σιδηροδροµικού δικτύου.
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∆ΕΝ ΕΧΕΙ …ΣΕΝΤΣ

Γνωρίζοντας ότι τα οικονοµικά του δεν θα του 

επιτρέψουν ποτέ να αποκτήσει µια γνήσια 

Aston Martin DB4 του 1961, ο νεοζηλανδός λά-

τρης των πανάκριβων αυτοκινήτων Ιβάν Σεντς, 

αποφάσισε να την κατασκευάσει µόνος του …

τυπώνοντάς την (αφού δεν έχει …σεντς για να 

την αγοράσει) ! 

Χρησιµοποιώντας ξύλινο σασί και δανειζόµενος 

το σύστηµα κίνησης ενός Nissan Skyline GTS 

του 1993, ο Σεντς θα φτιάξει το περίβληµα από 

υαλόνηµα (φάιµπεργκλας), γυαλισµένο και 

βαµµένο όπως µια γνήσια Aston Martin. Το 

πρόβληµά του είναι ότι οι σηµερινοί 3D εκτυ-

πωτές δεν έχουν τη δυνατότητα να τυπώσουν µε 

υαλόνηµα. Γι’ αυτό χρησιµοποιεί έναν επιτρα-

πέζιο εκτυπωτή Solidoodle, µε τον οποίο κατα-

σκευάζει πλαστικά καλούπια, µε τη βοήθεια των 

οποίων θα δηµιουργήσει τελικά µικρά τµήµατα 

από υαλόνηµα, διαστάσεων 10x10 εκατοστά.

Ως τώρα, έχει κατασκευάσει 2.500 καλούπια, 

τα οποία αντιστοιχούν στο 72% της εκτύπωσης. 

Εκτιµά, πάντως, ότι θα χρειαστούν ακόµη του-

λάχιστον τέσσερα χρόνια, πριν το τυπωµένο 

αυτοκίνητο βγει στο δρόµο.

O Σεντς προµηθεύτηκε το τρισδιάστατο σχέ-

διο της Aston Martin DB4 από την εταιρεία 

Turbosquid, η οποία πουλά σχέδια CAD, και το 

επεξεργάστηκε µε το πρόγραµµα σχεδιασµού 

Autodesk 3ds Max.

Εκτιµάται ότι σε όλο τον κόσµο κυκλοφορούν 

µόνο 1.200 Aston Martin DB4, µε τιµές πώλη-

σης που φτάνουν το ένα εκατοµµύριο δολάρια !

Η πιο φτωχή Ήπειρος στον πλανήτη, είναι ταυτόχρονα και η πιο πλούσια σε πρώτες ύλες, που έχουν ιδιαίτερη 

ανάγκη οι πλούσιες χώρες για να διατηρήσουν την ανάπτυξή τους.  Πίσω απ’ αυτή την πραγµατικότητα κρύβονται 

τα διεθνή παιχνίδια των παρεµβάσεων σε αφρικανικές χώρες, που στόχο έχουν τη ληστεία των πλουροπαραγω-

γικών πηγών της «µαύρης Ηπείρου», έτσι ώστε οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί, φτωχότεροι. 

Την οµολογουµένως εντυπωσιακή αυτή πλευρά της ταλαιπωρηµένης Ηπείρου, µε εξίσουν εντυπωσιακό, στην 

απλότητά του, τρόπο, παρουσίασε πριν µερικές εβδοµάδες το CNN.com και αναδηµοσιεύουµε από χτες. 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΜΠΑΤΑΡ ΙΕΣ

Το 2011 η Αφρική παρήγαγε πάνω από το ήµισυ των διαµαντιών, σχεδόν τα δυο τρίτα της πλατίνας και το ένα 

πέµπτο του χρυσού στον κόσµο.

Οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες χρησιµοποιούν κατά κανόνα κοβάλτιο και η ζήτηση για φορητές ηλεκτρονικές 

συσκευές έχει δηµιουργήσει µια τεράστια αγορά για το συγκεκριµένο ορυκτό.

Η τιµή του διαµαντιού 4/4 καράτια ήταν  

6.270 δολάρια  
(Ιούλιος 2013)

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ Η  
ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ Η  
Λ. ∆. ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ ΠΑΡΑΓΕΙ:

εκατ. 
καράτια

δισ.
δολάρια22,9 4,34 75%

 διαµαντιών (2011)

52.000 60-9519,25

 των εσόδων  

από εξαγωγές (2011)

Στην εξόρυξη  

απασχολούνται  

1,4 εκατ. άτοµα (2011)

Αφρική

57%  
διαµάντια

58%  
κοβάλτιο

Λ.∆. ΚΟΓΚΟ
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ

% της παγκόσµιας παραγωγής (2011)

Αφρική Η τιµή του κοβαλτίου είναι  

13,5 δολάρια  η λίµπρα
(Ιούλιος 2013)

τόνους τόνουςεκατ. 
καράτια

κοβαλτίου (2011) τανταλίου (2011)διαµάντια (2011)

Η εξόρυξη µεταλλευµάτων και ορυκτών 
αντιπροσωπεύει το 15,5% του ΑΕΠ της 
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κογκό (2010), 
µε τις εξαγωγές των προίόντων εξόρυξης 
να αποτιµώνται σε 8,48 δισεκατοµµύρια 
δολάρια, απ’ τα οποία τα µισά αντιπροσω-
πεύουν τις εξαγωγές κοβαλτίου. Ωστόσο, η 
εξορυκτική δραστηριότητα βρίσκεται πίσω 
από τις συγκρούσεις που καταγράφονται σ’ 
αυτή τη χώρα.

Το ΑΕΠ της χώρας είναι  

15,7 δισ. δολάρια (2011)

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

Λ.∆. ΚΟΓΚΟ
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

ΑΓΚΟΛΑ
ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ 

της παγκόσµιας παραγωγής διαµαντιών (2011)

 Η αξία των εξαγωγών 

διαµαντιών (2011)

Η Μποτσουάνα είναι ο δεύτερος µεγαλύ-
τερος παραγωγός διαµαντιών στον κόσµο. 
Είναι χώρα µεσαίου εισοδήµατος και αυτό 
το οφείλει στη βιοµηχανία διαµαντιών, η 
οποία συνεισέφερε το 2011 τα µισά έσοδα 
της κυβέρνησης.

Το ΑΕΠ της χώρας είναι  

17,3 δισ. δολάρια (2011)11.000 άτοµα
απασχολούνται  στα ορυχεία (2010)

ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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Σε άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών αλλά και επιτόπιες έρευνες σε εγκαταστάσεις της 

∆ΕΗ έχει προχωρήσει η εισαγγελική έρευνα σχετικά µε συµβάσεις της επιχείρησης για 

συντήρηση µηχανηµάτων της, το κόστος των οποίων φέρεται να αγγίζει τα τρία εκατοµ-

µύρια ευρώ και υπογράφηκαν χωρίς να προηγηθεί διαγωνισµός. Αυτά αναφέρει δηµο-

σίευµα του ΑΠΕ, στο οποίο 

σηµειώνεται επίσης ότι την 

έρευνα διενεργεί η εισαγγε-

λέας Πόπη Παπανδρέου σε 

συνεργασία µε την οικονοµι-

κή αστυνοµία µε αντικείµενο 

το αν έχει τελεστεί, µεταξύ 

άλλων, το αδίκηµα της απι-

στίας σε βάρος του δηµοσίου 

σε βαθµό κακουργήµατος. Η 

έρευνα της κ. Παπανδρέου 

ξεκίνησε τον Αύγουστο του 

2012 µε αφορµή δηµοσίευ-

µα του περιοδικού Hot Doc 

σύµφωνα µε το οποίο µε απευθείας αναθέσεις υπογράφηκαν οι επίµαχες συµβάσεις της 

∆ΕΗ µε συγκεκριµένη εταιρεία. Το περιοδικό ανέφερε επίσης ότι τα ανταλλακτικά που 

αγοράστηκαν από τη ∆ΕΗ µέσω των συµβάσεων θα µπορούσαν να κοστίσουν ένα εκα-

τοµµύριο ευρώ λιγότερο χωρίς την παρέµβαση µεσολαβητών. Η εισαγγελέας έχει δώσει 

εντολή και αναµένει στοιχεία από τις τράπεζες για τραπεζικούς λογαριασµούς εµπλε-

κοµένων προσώπων ενώ παράλληλα αναµένονται και στοιχεία ώστε να εξακριβωθεί αν 

προκύπτει ζηµιά του ∆ηµοσίου και αν ναι να προσδιοριστεί το ύψος της.

ÅéóáããåëéêÞ Ýñåõíá ãéá  

ôéò óõíôçñÞóåéò óôç ÄÅÇ 

Στις 30 Αυγούστου αναµένεται να ανακοινωθούν οι 

φετινές βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, 

σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του Τύπου.

ÂÜóåéò 

«Είναι απαράδεκτο τη στιγµή που η 

ελληνική κοινωνία διανύει περίοδο πα-

ρατεταµένης ύφεσης και λιτότητας, η 

οποία συρρίκνωσε κατακόρυφα και σε 

πολλές περιπτώσεις εξαφάνισε τα ει-

σοδήµατα των πολιτών, να βάλλεται το 

στοιχειώδες δικαίωµα του πολίτη στην 

κατοικία» σηµειώνει το Βιοτεχνικό Επι-

µελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) σε ανακοίνω-

σή του. Η άρση της απαγόρευσης των 

πλειστηριασµών δεν πρόκειται να εξυ-

πηρετήσει κανέναν, ούτε καν τις ίδιες 

τις τράπεζες, σηµειώνει το επιµελη-

τήριο ενώ εκτιµά ότι θα δηµιουργήσει 

συνθήκες κοινωνικής ανάφλεξης. Προ-

σθέτει δε ότι τυχόν κύµα µαζικών πλει-

στηριασµών ακινήτων, θα οδηγήσει σε 

κατάρρευση της αγοράς ακινήτων. Το 

ΒΕΑ ζητά τόσο την απαγόρευση των 

πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας όσο 

διαρκεί η κρίση, όσο και την προώθη-

ση ευνοϊκών ρυθµίσεων των «κόκκινων 

δανείων» ώστε να αυξηθούν οι δυνατό-

τητες εξυπηρέτησής τους.

ÐáñÝìâáóç ãéá ôïõò ðëåéóôçñéáóìïýò 

êáôïéêßáò 

Την Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013, ολοκληρώθηκε η τοπο-

θέτηση και σύνδεση του συνόλου των αναγκαίων ηλεκτρο-

παραγωγών ζευγών που µεταφέρθηκαν, εγκαταστάθηκαν 

και τέθηκαν σε λειτουργία, τα οποία, σε συνδυασµό µε την 

παραγόµενη ισχύ από το σταθµό της ∆ΕΗ στη Σαντορίνη 

ανεβάζουν πλέον τη συνολικά διαθέσιµη ισχύ σε 40 MW, 

αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ∆ΕΗ. Όπως τονίζεται, µε 

µέγιστη ζήτηση σε ώρα αιχµής 31 MW, είναι πλήρως δι-

ασφαλισµένη η αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση του νησιού, 

καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών. Τα συνολικά 30 ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 

(γεννήτριες) που έχει µεταφέρει, εγκαταστήσει και θέσει 

σε λειτουργία η Επιχείρηση θα παραµείνουν στη Θήρα 

έως ότου αποκατασταθεί η λειτουργία του εξοπλισµού που 

καταστράφηκε στις 13 Αυγούστου. Από την πρώτη στιγµή 

εκδήλωσης του συµβάντος, ενεργοποιήθηκαν άµεσα όλες 

οι διαδικασίες εκτάκτων αναγκών της ∆ΕΗ, µε συντονισµό 

ενεργειών και σε συνεχή και πλήρη συνεργασία µε τους 

αρµόδιους φορείς, τις υπηρεσίες της Πολιτείας και του 

∆Ε∆∆ΗΕ. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, πρώτης προτεραι-

ότητας στόχοι της ∆ΕΗ ήταν η προστασία της ζωής των ερ-

γαζοµένων στο σταθµό και η ταχύτατη και ασφαλής επανα-

λειτουργία του, ώστε να πραγµατοποιηθεί η κατά το δυνατόν 

ταχύτερη επανηλεκτροδότηση της Θήρας, µε τον ακόλουθο 

σχεδιασµό:

1) Λειτουργία των εφεδρικών συστηµάτων της µονάδας πα-

ραγωγής.

2) Θέση σε λειτουργία του παραγωγικού δυναµικού βάσης 

του σταθµού, που δεν υπέστη βλάβη.

3) Εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

4) Ολική επανηλεκτροδότηση.

Όπως επισηµαίνεται, η ∆ιοίκηση της ∆ΕΗ ήταν σε άµεση, 

διαρκή και επί 24ωρου βάσεως επικοινωνία µε τις τοπικές 

αρχές, το ∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλε-

κτρικής Ενέργειας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας 

και Κλιµατικής Αλλαγής, το υπουργείο Εθνικής Άµυνας και 

τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας µε µοναδικό 

στόχο τη συντοµότερη δυνατή επανηλεκτροδότηση του νη-

σιού. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, η ∆ΕΗ αναγνωρίζει ότι 

προκλήθηκε ταλαιπωρία στους κατοίκους και επισκέπτες 

της Θήρας από ένα συµβάν πρωτοφανούς µεγέθους και 

τεχνικής περιπλοκότητας. Η εµπειρία της ∆ΕΗ και η τεχνο-

γνωσία των στελεχών και του τεχνικού προσωπικού της, 

είναι τέτοια που εγγυώνται πως αυτό το δυσάρεστο περι-

στατικό αντιµετωπίσθηκε µε το γρηγορότερο και καλύτερο 

τρόπο σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές.

Αποκαταστάθηκε πλήρως 
η ηλεκτροδότηση  

στη Σαντορίνη
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Οι ρυθµίσεις των ληξιπρόθεσµων βουλιάζουν, 

οι έλεγχοι δεν αποδίδουν- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΗΜΟ-
ΣΙΑ ΕΣΟ∆Α- Αναζητούνται δράσεις που θα ανατρέψουν την εικόνα 

Μέγαρο Μαξίµου: Ευρεία σύσκεψη µε υπουργούς και γενικούς γραµ-

µατείς εν όψει της αξιολόγησης- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΗΣ 
ΤΡΟΪΚΑΣ- ∆ιαθεσιµότητα, τέλος ακινήτων, πλειστηριασµοί στο τραπέζι 

των συζητήσεων Κύκλος Εργασιών: ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ Η 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ιδιωτικοποιήσεις: ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ΤΑΙΠΕ∆.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ευρεία σύσκεψη σήµερα στο Μαξίµου υπό τον πρω-

θυπουργό- «ΚΛΕΙΝΟΥΝ» 3 ΜΕΤΩΠΑ- ∆ύσκολες αποφάσεις για πλει-

στηριασµούς, ενιαίο φόρο ακινήτων και διαθεσιµότητα Εκκαθάριση εν 

λειτουργία το επικρατέστερο σενάριο- ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ 
ΛΑΡΚΟ, ΕΛΒΟ, ΕΑΣ “Φρένο” στην αδήλωτη εργασία- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΩΣ 
10.550 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Τον Ιούνιο- 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 663 ΕΚΑΤ. ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Αρχίζουν πυρετώδεις συσκέψεις υπό τον Πρωθυπουργό- 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡ-
ΝΗΣΗ- Με ποια κριτήρια θα βγαίνουν τα ακίνητα στο σφυρί Καθίζηση 

της ελληνικής βιοµηχανίας τον Ιούνιο- ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ Ο 
ΤΖΙΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Πρόστιµα που θα φθάνουν στο 

18πλάσιο του κατώτατου µισθού- ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α∆ΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑ Αποκρατικοποιήσεις: ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ 
ΚΑΙ ΛΑΡΚΟ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΑΚΡΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ- Το τουριστικό ρεύµα προς την Ελλάδα θα συνεχιστεί και το 

φθινόπωρο λόγω των επεισοδίων στην Αίγυπτο ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ 
«ΛΟΥΚΕΤΑ» ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- Εφαρµογή της υπουρ-

γικής απόφασης µετά τις 15 Σεπτεµβρίου ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ 13% ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο κ. ΚΟΡΚΙ∆ΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΜΕΧΡΙ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ- Υπουργείο Οικο-

νοµικών: ∆εν θα δοθεί άλλη παράταση ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ 
ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Επί τάπητος οι επίµαχες αλλαγές ενόψει του κρί-

σιµου φθινοπωρινού ελέγχου της τρόικας.

ΤΑ ΝΕΑ: Ο Σαµαράς, ο Βενιζέλος και… Ο ΚΥΒΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ 
ΥΠΟΥΡΓΩΝ  Με βαριά πρόστιµα- ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  Για 

µείωση 13%- ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ.

ΕΘΝΟΣ: Στο σφυρί 25.000 ακίνητα µε δάνεια µη εξυπηρετούµενα πριν 

από το 2008- ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ- ∆ίχτυ προ-

στασίας για τους αδύναµους  Όλα τα είχε η Αίγυπτος- ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗ 
ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ Ο ΧΟΣΝΙ ΜΟΥΜΠΑΡΑΚ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΘΕΡΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- Η ΟΛΜΕ 

επιδιώκει µέτωπο και µε τους εργαζοµένους στην Υγεία και τους ΟΤΑ  

ΕΠΙΜΗΚΥΝΕΤΑΙ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α- Λόγω της 

Αιγύπτου  ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-  Σε επιχειρήσεις 

έως 10.550 ευρώ για κάθε εργαζόµενο- Λουκέτο σε περίπτωση υποτρο-

πής.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Αλλαγή πλεύσης από το υπουργείο Οικονο-

µικών- ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑ «ΑΓΚΑΘΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ- 

Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Σαµαρά για όλες τις µνηµονιακές υπο-

χρεώσεις.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ∆ηµόσιο: ∆ιευρυµένο υπουργικό αποφασίζει 

ποιες υπηρεσίες θα καταργηθούν- ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 9.820 ΣΤΟ 
ΜΑΞΙΜΟΥ  ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ  

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 10.550 € ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ «ΜΑΥΡΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ».

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Αµφίβολες εισπράξεις από 

τη φορολογία των offshore, ενώ οι πολίτες δέχονται καταιγίδα φόρων- 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ OFFSHORE- Σε σύνολο 6.575 εταιρειών, διάλεξαν 315 

και έλεγξαν µόνο 34- Βεβαιώθηκαν πρόστιµα 40 εκατ. ευρώ. Άγνωστο 

πόσα εισπράχθηκαν  ΑΙΓΥΠΤΟΣ: ΠΑΖΑΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕ-
ΚΡΩΝ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Παρέµβαση- φωτιά του Αρ. Πάγου για να µην κου-

κουλωθεί το σκάνδαλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.- ΣΠΑΕΙ ΤΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ (ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΟΓΚΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ).

ΕΣΤΙΑ: Η ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ- Πώς ο λαϊκισµός διέλυσε 

τα πάντα.

Η ΑΥΓΗ: Συγκάλυψη φοροδιαφυγής- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ OFF 
SHORE- Από τις 6.575 που βρίσκονται στην Ελλάδα έχουν ελεγχθεί µόνο 

34, από τις οποίες έχει βεβαιωθεί φοροδιαφυγή 40 εκατ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΥΨΩΣΤΕ ΑΣΠΙ∆Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ 
ΛΑΪΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις του φυγά πράκτο-

ρα της NSA Σνόουντεν- «∆ΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΥ ΜΕΣΩ 
HAARP»!!!
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H NAYTEMΠOΡIKH |  Σελίδες 1-4 | 20/08/2013

Σύσκεψη µε όλους τους υπουργούς και όσους γενικούς γραµ-

µατείας έχουν υποχρεώσεις και εκκρεµότητες εν όψει της νέας 

αξιολόγησης του Σεπτεµβρίου από την τρόικα θα έχει σήµερα το 

πρωί στις 10 στο Μέγαρο Μαξίµου ο πρωθυπουργός. Στην κορυ-

φή των κυβερνητικών υποχρεώσεων βρίσκεται η κατάρτιση της 

λίστας µε τους υπαλλήλους που θα τεθούν σε διαθεσιµότητα, το 

θέµα των πλειστηριασµών και η πορεία των εσόδων.

Η διαθεσιµότητα (απολύσεις) των δηµοσίων υπαλλήλων, η µε-

ταρρύθµιση στη δηµόσια διοίκηση, η ενδεχόµενη παράταση 

του χαρατσιού στα ακίνητα µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ, η 

συζήτηση για τους πλειστηριασµούς της πρώτης κατοικίας, αλλά 

και επιπροσθέτως η αναµενόµενη µετωπική επίθεση εκ µέρους 

της αξιωµατικής αντιπολίτευσης περιλαµβάνονται στον κατάλογο 

των υπό συζήτηση θεµάτων, για τα οποία απαιτούνται άµεσες και 

συνδυασµένες κινήσεις, ο σχεδιασµός των οποίων µένει ακόµη 

µετέωρος.

Στα προαπαιτούµενα που θα τεθούν αύριο στο τραπέζι της σύσκε-

ψης είναι επίσης η παρουσίαση του σχεδίου αναδιάρθρωσης για 

τις αµυντικές βιοµηχανίες ΕΑΒ-ΕΑΣ-ΕΛΒΟ, η άρση των περιο-

ρισµών στο επάγγελµα των δικηγόρων, που θα έχει ως συνέπεια 

την περαιτέρω απελευθέρωση, και ο καθορισµός των χρεών του 

στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα σε ΕΥ∆ΑΠ και ΕΥΑΘ, ώστε 

να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησής τους.

Παράλληλα, σύµφωνα µε κυβερνητικά στελέχη, εκτός όµως από 

τα προαπαιτούµενα στο τραπέζι των συζητήσεων θα µπουν κι 

άλλα «δύσκολα» θέµατα, τα οποία σύµφωνα µε το µνηµόνιο πρέ-

πει να κλείσουν µέσα στο φθινόπωρο.

Σύµφωνα µε κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Σαµαράς έχει ζητήσει από 

όλους τους υπουργούς που έχουν ακόµη εκκρεµότητες, κυρίως 

στα θέµατα των αλλαγών στο ∆ηµόσιο, να έχουν κλείσει όλα τα 

ζητήµατα µέχρι το τέλος Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό, µετά τη 

σηµερινή συνάντηση, έχει προγραµµατισθεί να ακολουθήσουν τις 

επόµενες ηµέρες κι άλλες συναντήσεις µε άλλους υπουργούς. 

Επίσης, εντός της εβδοµάδας θα πραγµατοποιηθεί και συνάντηση 

του πρωθυπουργού µε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγε-

λο Βενιζέλο, οι οποίοι θα συζητήσουν εφ' όλης της ύλης και θα 

χαράξουν κοινή στρατηγική εν όψει της νέας δύσκολης περιόδου, 

αλλά και της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στη σηµερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίµου θα βρεθούν όλοι οι 

υπουργοί, υφυπουργοί και γενικοί γραµµατείς υπουργείων που 

έχουν µνηµονιακές υποχρεώσεις. Μεταξύ αυτών ο υπουργός 

Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας, ο υπουργός ∆ιοικητικής Με-

ταρρύθµισης Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εσωτερικών 

Γιάννης Μιχελάκης. Στο επίκεντρο παραµένει το κρίσιµο θέµα 

της κινητικότητας. Τα 12.500 ονόµατα δηµοσίων υπαλλήλων πρέ-

πει να είναι έτοιµα έως τα τέλη Σεπτεµβρίου και ως εκ τούτου ο 

υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Κυριάκος Μητσοτάκης 

αναµένει έως την Παρασκευή την έκδοση κοινών υπουργικών 

αποφάσεων µε τις οποίες θα καταργούνται δοµές και οργανικές 

θέσεις σε υπουργεία. Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης θα πρέπει να έχει µέχρι αυτή την Παρασκευή στη 

διάθεσή το συγκεκριµένο κατάλογο µε τις θέσεις και υπηρεσίες 

που θα καταργηθούν, οι οποίες στη συνέχεια θα «προσωποποιη-

θούν» στους εργαζοµένους που θα τεθούν σε διαθεσιµότητα. Το 

υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης ήδη έχει εικόνα για τους 

υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα τον Ιούλιο, κυρίως 

σχολικοί φύλακες, εκπαιδευτικοί τεχνολογικών ειδικοτήτων, κα-

θώς και δηµοτικοί αστυνοµικοί.

Στην ευρεία κυβερνητική σύσκεψη θα εξετασθεί επίσης η πορεία 

των εσόδων, από την οποία θα εξαρτηθεί και η περαιτέρω πορεία 

της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Σε µεγάλο «αγκάθι» για τον 

κυβερνητικό συνασπισµό εξελίσσεται το θέµα της άρσης της 

απαγόρευσης των πλειστηριασµών για την πρώτη κατοικία από το 

2014, θέµα που έχει ανοίξει και µε την κυβέρνηση να δηλώνει ότι 

αναζητείται η χρυσή τοµή.

Στο θέµα των πλειστηριασµών αναφέρθηκε µιλώντας σε τηλεο-

πτικό σταθµό χθες και ο υπουργός Εσωτερικών κ. Μιχελάκης, ο 

οποίος ανέφερε πως κανείς δεν µιλά για γενική άρση της απα-

γόρευσης. «Αυτή η συζήτηση που γίνεται είναι ότι αυτοί οι οποίοι 

εκµεταλλεύονται τα ευεργετήµατα του νόµου σε σχέση µε τους 

πλειστηριασµούς και οι οποίοι µπορούν να πληρώσουν, µπορούν 

να προσέλθουν στις τράπεζες να κάνουν διακανονισµό, µπορούν 

να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στα δάνεια 

που έχουν πάρει, να εκµεταλλεύονται τα ευεργετήµατα του νόµου 

και να µην το κάνουν. Κανένας δεν µιλάει για άρση του πλειστη-

ριασµού στον άνεργο, σε αυτόν που αντικειµενικά δεν µπορεί να 

πληρώσει λόγω της οικονοµικής κρίσης και κανέναν δεν χτυπάει 

ο οποίος να µην µπορεί. Γι' αυτό πρέπει να µιλήσουµε για κριτή-

ρια που να προστατεύεται πραγµατικά αυτός που έχει ανάγκη», 

κατέληξε.

ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤ. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 38 | 20/08/2013

Στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (ΕΥΚ) του υπουργείου Πε-

ριβάλλοντος, το περιβόητο σώµα των «ράµπο των αυθαιρέτων», 

έχει αποµείνει µία και µοναδική υπάλληλος! H ελληνική πολιτεία 

εµφανίζει λοιπόν την κωµικοτραγική εικόνα να επιχειρεί να αντι-

µετωπίσει µε µία υπάλληλο, διπλωµατούχο µηχανικό, τη «λερναία 

ύδρα» των πάνω από ένα εκατοµµύριο παλαιών αλλά και των 

νέων αυθαιρέτων, που φυτρώνουν σαν µανιτάρια σε όλες τις γω-

νιές της χώρας. Στο µεταξύ έχει παραλύσει πλήρως ο µηχανισµός 

κατεδαφίσεων, τον οποίο είναι υποχρεωµένες από το νόµο να 

διαθέτουν οι αποκεντρωµένες περιφέρειες, µε αποτέλεσµα πάνω 

από 5.000 τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης προκλητικών 

αυθαιρέτων σε όλη την Ελλάδα, κυρίως σε δάση και αιγιαλούς, να 

µένουν στο συρτάρι. Ένας άνθρωπος στην κεντρική Υπηρεσία Κα-

τεδαφίσεων του υπουργείου, όπως είναι εύλογο, δεν προλαβαίνει 

ούτε καν να αρχειοθετήσει τα τελεσίδικα πρωτόκολλα κατεδάφι-

σης που κοινοποιούν οι εισαγγελικές αρχές.

H πλήρης, µέχρι τελικής πτώσεως, υποβάθµιση της Ειδικής Υπη-

ρεσίας Κατεδαφίσεων εκπέµπει µηνύµατα, αφενός µεν, διάλυσης 

της δηµόσιας διοίκησης και των ελεγκτικών µηχανισµών της Πο-

λιτείας, αφετέρου δε, θριάµβου της αυθαιρεσίας και υποβάθµισης 

της περιβαλλοντικής προστασίας.

Αυτά συµβαίνουν παρά το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία του 

υπουργείου Περιβάλλοντος αναλαµβάνει επίσηµες κυβερνητικές 
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δεσµεύσεις ότι ο νέος κύκλος τακτοποιήσεων αυθαιρέτων, που 

αρχίζει µε την εφαρµογή του νέου νόµου ΥΠΕΚΑ, θα συνδυαστεί 

µε αυστηρή προστασία του περιβάλλοντος και κατεδαφίσεις προ-

κλητικών κτισµάτων.

Το γεγονός ότι η Πολιτεία «παγώνει» τις αποφάσεις κατεδάφισης 

αυθαιρέτων και «κλείνει το µάτι» στους αυθαιρετούχους επιβε-

βαιώνεται από την Κρήτη. Εκεί, όπου οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων 

την περασµένη άνοιξη σταµάτησαν στους µαντρότοιχους µεγάλων 

ξενοδοχειακών µονάδων, έπειτα από δηµόσια παρέµβαση της 

υπουργού Τουρισµού Όλγας Κεφαλογιάννη, η οποία ζήτησε να µην 

υπάρχουν «αρνητικές εικόνες στην αρχή της τουριστικής περιό-

δου». Τώρα οι διαδικασίες κατεδάφισης µπλοκάρουν και για τροχό-

σπιτα και παραπήγµατα.

 Έγγραφο ντοκουµέντο, που φέρνει στο φως η «Ε», αποκαλύπτει 

ότι µε εντολή του γενικού γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Κρήτης Γιώργου ∆εικτάκη σταµάτησε η επιχείρηση κατεδάφισης 

του καταυλισµού που έχει στηθεί παρανόµως στην παραλία και 

στις εκβολές του ποταµού Καρτερού. Με την απόφασή του (Α.Π. 

1872/2/08/2013), ο κ. ∆εικτάκης, δείχνοντας προς το υπουργείο 

Περιβάλλοντος, επικαλείται «επικείµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις» 

για τα αυθαίρετα και ζητεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης «κυρίως για κοινωνικούς λόγους, 

να διακόψει προσωρινά τις εργασίες κατεδάφισης µέχρι νεωτέρας 

ενηµερώσεως».

Η διαδικασία της κατεδάφισης των αυθαιρέτων στην προστατευ-

όµενη περιοχή, που είναι ταυτοχρόνως και αρχαιολογικός χώρος, 

κινήθηκε ύστερα από επιτόπια επίσκεψη του προϊσταµένου της 

Εισαγγελίας Ηρακλείου Νίκου Μαρκάκη, ο οποίος, σύµφωνα µε 

δηµοσιεύµατα του τοπικού Τύπου, «έφριξε» από το χάλι που κυ-

ριαρχεί µε τις παράγκες, τα σκουπίδια και τις αγέλες σκύλων στην 

περιοχή, δηλώνοντας την απόφασή του να εφαρµοστεί ο νόµος. 

Ακολούθησε απόφαση του ∆ήµου Ηρακλείου, µε την οποία δόθηκε 

αρχικά προθεσµία στους «άγνωστους» ιδιοκτήτες των αυθαίρετων 

κατασκευών, «που έχουν εγκατασταθεί σε ακίνητο του ∆ηµοσίου 

που βρίσκεται στην παραλία Καρτερού, νοτίως της Λέσχης Αξιωµα-

τικών Φρουράς Ηρακλείου και ανατολικά της κοίτης του ποταµού 

Καρτερού», να προχωρήσουν µόνοι τους στην κατεδάφιση και απο-

µάκρυνση των αυθαιρέτων µέχρι τη ∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013.

Οι προθεσµίες παρήλθαν άπρακτες, ενώ κινήθηκαν από το δήµο οι 

νόµιµες διαδικασίες και αποφασίστηκε «οι εργασίες κατεδάφισης 

να εκτελεστούν µε µέριµνα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και 

καταλογισµό της αντίστοιχης δαπάνης στους υπαιτίους».

Εντυπωσιακές είναι οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι λίγο πριν 

επέµβουν οι µπουλντόζες, ο κ. ∆εικτάκης επισκέφθηκε τους αυθαι-

ρετούχους του Καρτερού και σε συνοµιλίες µαζί τους ήταν καθησυ-

χαστικός ως προς το ότι δεν πρόκειται να γκρεµιστούν τα κτίσµατά 

τους. Ακολούθησε η απόφαση «προσωρινής αναστολής εκτέλεσης 

της απόφασης του ∆ήµου Ηρακλείου (Α Π. 88557/21/06/2013)» για 

την κατεδάφιση των αυθαιρέτων του Καρτερού.

ΜΠΟΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 
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Πρόσθετα κέρδη προκύπτουν για τον ελληνικό τουριστικό προορι-

σµό, ιδιαίτερα, το φθινόπωρο εξαιτίας της παρατεταµένης κρίσης 

που βιώνει η Αίγυπτος. Ξένοι τουρίστες πραγµατοποιούν µαζικές 

ακυρώσεις των διακοπών που είχαν προγραµµατίσει στον δηµο-

φιλή προορισµό της Μέσης Ανατολής, ενώ µεγάλοι tour operators 

δεν δέχονται νέες κρατήσεις, τουλάχιστον, µέχρι και το Σεπτέµβριο. 

Παράλληλα, και ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία που εξειδικεύονταν 

σε ταξίδια από την Ελλάδα προς την Αίγυπτο έχουν σταµατήσει 

σχεδόν εξ ολοκλήρου τις πωλήσεις τους για τον προορισµό.

Το πρώτο απτό δείγµα γραφής των κερδών που προκύπτουν για 

τον ελληνικό τουρισµό λόγω της κρίσης στην Αίγυπτο έρχεται από 

τον χώρο της κρουαζιέρας. Παράλληλα, ελληνικά ξενοδοχεία ήδη 

δέχονται πρόσθετες κρατήσεις από τουρίστες οι οποίοι άλλαξαν τα 

ταξιδιωτικά τους σχέδια λόγω των επεισοδίων στην Αίγυπτο, οδη-

γώντας έτσι σε επιµήκυνση την τουριστική σεζόν στη χώρα µας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του Οργανισµού Λιµένος 

Ηρακλείου κ. Γιάννης Μπρας αναφέρει στην «Κ» ότι µέχρι στιγµής 

έχει δώσει το πράσινο φως για 15 επιπλέον προσεγγίσεις κρουαζιε-

ρόπλοιων στο λιµάνι του Ηρακλείου τα οποία επρόκειτο να δέσουν 

σε λιµάνια της Αιγύπτου και άλλαξαν προορισµό µετά τα επεισόδια.

Οι προσεγγίσεις θα γίνουν από τον Νοέµβριο µέχρι τον Μάρτιο του 

2014 και µπορεί να φέρουν έως 45.000 πρόσθετους επισκέπτες 

στο Ηράκλειο. Να σηµειωθεί ότι ήδη για το διάστηµα Ιανουαρίου 

- Ιουλίου ο αριθµός των αφίξεων τουριστών µε κρουαζιερόπλοια 

στο λιµάνι του Ηρακλείου αυξήθηκε κατά 38,1% σε σχέση µε το ίδιο 

διάστηµα πέρυσι, φθάνοντας σε 120.000. Πρόσθετες  προσεγγίσεις 

κρουαζιερόπλοιων θα έχουν και άλλα ελληνικά λιµάνια λόγω της 

έκρυθµης κατάστασης στην Αίγυπτο αλλά και προορισµοί όπως το 

Ισραήλ και η Τουρκία. Μεγάλα είναι τα τουριστικά κέρδη και της 

Ισπανίας η οποία διατηρεί ανοιχτά ξενοδοχεία τη χειµερινή περίοδο 

και έχει τη δυνατότητα υποδοχής µεγαλύτερου όγκου τουριστών 

που δεν θα επισκεφθούν την Αίγυπτο, ενώ οφέλη προκύπτουν και 

για τουρκικά ξενοδοχεία.

Μεγάλοι tour operator όπως η TUI και ο Thomas Cook αλλά και η 

Air Berlin δεν δέχονται κρατήσεις για την Αίγυπτο µέχρι τα µέσα 

Σεπτεµβρίου από τη γερµανική αγορά ακολουθώντας τις συστά-

σεις της γερµανικής κυβέρνησης. Οι αρχές της Σουηδίας και της 

Φινλανδίας προειδοποίησαν τους υπηκόους τους να αποφύγουν 

τα ταξίδια στην Αίγυπτο, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προ-

ειδοποίησε τους Αµερικανούς να αναβάλουν τα ταξίδια τους και η 

ρωσική κυβέρνηση συµβούλευσε τους ταξιδιωτικούς πράκτορες 

της χώρας της να αναστείλουν τις πωλήσεις πακέτων διακοπών 

σε θέρετρα της Αιγύπτου. Σε αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν 

προβεί οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας 

κ.ά. Οι βρετανικές αρχές ενηµέρωσαν Βρετανούς τουρίστες που 

διαµένουν στο θέρετρο της Χουργκάντα στην Ερυθρά Θάλασσα 

να µείνουν στα ξενοδοχεία τους. Αναφορές στον αγγλικό Τύπο 

κάνουν λόγο για πλοία του στόλου του βρετανικού ναυτικού να 

βρίσκονται σε επιφυλακή στην Ερυθρά Θάλασσα για τη διάσωση 

Βρετανών υπηκόων σε περίπτωση που κλιµακωθεί περαιτέρω η βία.

Ο ταξιδιωτικός οργανισµός Kuoni ακύρωσε τις εκδροµές για 

τις επόµενες 30 ηµέρες, ενώ προσφέρει εναλλακτικές επιλογές 

διακοπών για όσους είχαν ήδη κλείσει ταξίδια στην Αίγυπτο το 

επόµενο διάστηµα ή επιστροφή χρηµάτων.


