
Η σηµερινή  σύσκεψη στο υπ. Οικονοµικών για ΛΑΡΚΟ, ΕΑΣ, ΕΛΒΟ, γίνεται κα-

θώς η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί απέναντι στους δανειστές ως τις 31 Αυγούστου 

να έχει παρουσιάσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης των τριών εταιρειών και  

ως τις 31 ∆εκεµβρίου να το έχει θέσει σε εφαρµογή.

1

21|08|2013ÔÅÕ×ÏÓ 471

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Εκκαθάριση εν λειτουργία για τη ΛΑΡ-

ΚΟ που απασχολεί 1.000 εργαζόμε-

νους με σκοπό να πουληθεί ολόκληρη, 

είναι το νέο σενάριο, που προωθεί η 

κυβέρνηση για την πέμπτη μεγαλύτερη 

παραγωγό σιδερονικελίου διεθνώς. Το 

δίκτυο energypress δημοσίευσε ότι  η 

τύχη της εταιρείας κρίνεται σήμερα 

Τετάρτη, καθώς σε ευρεία σύσκεψη 

που θα γίνει στο υπ. Οικονομικών θα 

παρουσιαστεί από τους συμβούλους το 

προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσής 

της,  μαζί με εκείνα για τις αμυντικές 

βιομηχανίες Ελληνικά Αμυντικά Συστή-

ματα και ΕΛΒΟ. Το κυρίαρχο σενάριο 

στην περίπτωση της ΛΑΡΚΟ είναι να 

ενταχθεί στις διατάξεις του ελληνικού 

πτωχευτικού κώδικα, κάτι που δίνει τη 

δυνατότητα σε μια επιχείρηση η οποία 

εκκαθαρίζεται εν λειτουργία να πωληθεί 

στο σύνολό της, όπως επιθυμούν τόσο 

η κυβέρνηση όσο και οι ενδιαφερόμενοι 

επενδυτές, και όχι να σπάσει σε κομμά-

τια («καλή» και «κακή») όπως προέβλεπε 

το αρχικό σχέδιο. Από την πλευρά τους 

και οι δύο ξένες εταιρείες, από το Ισρα-

ήλ και τις ΗΠΑ, που έχουν προσεγγίσει 

το υπ. Οικονομικών για να αγοράσουν 

τη ΛΑΡΚΟ ζητούν μαζί με το εργοστάσιο 

στη Λάρυμνα Φθιώτιδας να αποκτήσουν 

και τα τέσσερα μεταλλεία που διαθέτει 

η εταιρία, σε Εύβοια, Βοιωτία, Καστο-

ριά και Σέρβια Κοζάνης. Για τη ΛΑΡΚΟ 

απαιτείται εκ νέου μακροχρόνια παρα-

χώρηση στην εταιρεία διάρκειας 20-30 

ετών των μεταλλείων και των ακινήτων 

πάνω στα οποία βρίσκονται οι εγκατα-

στάσεις της, η κυριότητα των οποίων 

ανήκει στο Δημόσιο. Η προηγούμενη 

σύμβαση παραχώρησης του 1976 έληξε 

στις30/6/2012, και έκτοτε για να συνεχί-

σει να λειτουργεί η εταιρεία, το ΥΠΕΚΑ 

δίνει συνεχείς εξάμηνες παρατάσεις. 

Ξένοι επενδυτές 
ζητούν µαζί µε το 
εργοστάσιο της 
ΛΑΡΚΟ στη Λάρυ-
µνα Φθιώτιδας να 
αποκτήσουν και 
τα ανά την Ελλάδα 
τέσσερα µεταλλεία 
που διαθέτει η 
εταιρία.

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

"...ÊÜðïéïò èá ðñÝðåé íá ðåé óôïí ê. Óôïõñ-

íÜñá üôé ïé ôéìÝò ôùí áêéíÞôùí êáôÝññåõóáí 

åîáéôßáò ôçò äéêÞò ôïõ öïñïìðç÷ôéêÞò  

ðïëéôéêÞò. ...Ôï ðñüâëçìá óôçí áãïñÜ ðñï-

êëÞèçêå áðü ôçí êáôÜññåõóç ôùí ôéìþí êáé 

ü÷é áðü ôçí áíáóôïëÞ ôùí ðëåéóôçñéáóìþí. 

Áí êéíäõíåýïõí áðü êÜôé ïé ôñÜðåæåò, åßíáé 

áðü ôï ãåãïíüò üôé Ý÷ïõí ÷ñçìáôïäïôÞóåé 

áêßíçôá ðïõ óÞìåñá âñßóêïíôáé óôá áæÞôçôá. 

Áêüìç êé áí åðéôñáðïýí ïé ðëåéóôçñéáóìïß, 

åßíáé áìößâïëï áí èá õðÜñîïõí ôåëéêÜ 

áãïñáóôÝò. ...Ðïéïò ôñåëüò èá åðåíäýóåé ôá 

ëåöôÜ ôïõ óôá áêßíçôá, üôáí ãíùñßæåé üôé ìáæß 

ìå ôï áêßíçôï ðáíôñåýåôáé êáé ôïõò öüñïõò 

ôïõ ÓôïõñíÜñá; 

Áíôß íá ðñïóðáèÞóïõí íá åêìåôáëëåõôïýí 

óôï Ýðáêñï ôï ãåãïíüò üôé ç ÅëëÜäá åßíáé ï 

éäåáôüò ôüðïò ðñïïñéóìïý ãéá åêáôïììýñéá 

áíèñþðïõò óå üëï ôïí êüóìï êáé íá ðñï-

óðáèÞóïõí Ýôóé íá äçìéïõñãÞóïõí Ýíáí 

ðñáãìáôéêü ðõñÞíá áíÜðôõîçò, óêïôþíïõí 

ìå ôçí ðïëéôéêÞ ôïõò ïðïéáäÞðïôå ðñïïðôéêÞ 

íá ðÜñåé êáé ðÜëé ìðñïò ï êáôáóêåõáóôéêüò 

ôïìÝáò. ...Êáé ôþñá; Ôþñá ðïõ ç ðïëéôéêÞ 

ôçò õðåñöïñïëüãçóçò áðïäåéêíýåôáé 

áäéÝîïäç êáé êáôáóôñïöéêÞ, Üñ÷éóáí ôéò 

óïöéóôåßåò. ¼ôé äÞèåí ïé ôñÜðåæåò èá êá-

ôáóôñáöïýí áðü ôçí ðáñÜôáóç ôçò Üñóçò 

ôùí ðëåéóôçñéáóìþí. Ëåò êáé áí áñ÷ßóïõí 

ïé ðëåéóôçñéáóìïß èá áíÝâïõí ïé ôéìÝò. Äéüôé 

ìüíï ìå Üíïäï ôùí ôéìþí èá áðïöýãïõí ïé 

ôñÜðåæåò ìåãÜëåò áðþëåéåò  áðü ôá êüêêéíá 

óôåãáóôéêÜ äÜíåéá. ¢ñá, êýñéå ÓôïõñíÜñá, ôé 

ìáò ëÝôå; ¼ôé ïé ôñÜðåæåò åßíáé êáôåóôñáììÝ-

íåò;  Äåí ôï îáíáóêÝöôåóôå êáëýôåñá;".

ÁõôÜ, ìåôáîý Üëëùí, Ýãñáøå ï äéåõèõíôÞò 

ôïõ capital.gr ÈáíÜóçò Ìáõñßäçò, êéíïý-

ìåíïò óôç ìïíüäñïìç êáôåýèõíóç ðïõ 

óçìåéþíáìå ÷ôåò.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κρίσιµες αποφάσεις για τη ΛΑΡΚΟ 
και την αµυντική βιοµηχανία  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

  Στις 24 και 25 Αυγούστου 2013 θα πραγ-

µατοποιηθούν οι ποδηλατικοί αγώνες της 

ορεινής Ναυπακτίας, οι οποίοι και θα περι-

λαµβάνουν:

- 34km Road bike, σε κλειστή και ασφαλή 

ασφάλτινη διαδροµή...

- 41km Mountain bike, σε υπέροχα δασικά 

µονοπάτια και δασικούς δρόµους...

- 24km Fun mountain bike, σε υπέροχα 

δασικά µονοπάτια και δασικούς δρόµους... 

   και ακόµη... Junior  bike & kid bike, για 

παιδιά έως 14 ετών.

 Για την ασφάλεια των αγώνων θα παρέχο-

νται:   

-Υπηρεσίες στο  Κέντρο Υγείας Άνω Χώρας

- Νοσοκοµειακό όχηµα/ιατρικό προσωπικό

- ∆ιασώστες Βουνού

- Παρουσία Τροχαίας 

- Υδροδοσίες

- Προσεγµένη και ασφαλή σήµανση ποδηλα-

τικών διαδροµών

- Σάρωση µονοπατιών µε το τέλος αγώνων

- Service στα ποδήλατα των αγωνιζοµένων 

καθ' όλη τη διάρκεια των ποδηλατικών 

αγώνων.

Πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής: 

www.bike.prasinomple.gr

Ποδηλατικοί  
αγώνες στην ορεινή 

Ναυπακτία

  Στην Αθήνα θα πραγµατοποιηθεί το 17ο ετήσιο 

συνέδριο της Ένωσης των Κέντρων Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης της Ευρώπης, µε θέµα "Απασχόληση των 

νέων στην Ευρώπη – Εκπαιδευτικές έννοιες, έργα, 

πρότυπα ποιότητας". Οι εργασίες του συνεδρίου θα 

διεξαχθούν στο ξενοδοχείο "Τιτάνια", από τις 23 έως τις 

26 Οκτωβρίου 2013 και θα συγκεντρώσει συµµετέ-

χοντες από όλη την Ευρώπη. Το πρόγραµµα µεταξύ 

άλλων προβλέπει workshop µε τίτλο "Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση - Εργασία, δηµιουργία 

ενός συστήµατος αναφοράς για τον υπολογισµό των 

γνωστών µοντέλων επαγγελµατικής εκπαίδευσης στο 

εργασιακό περιβάλλον", οµιλίες επιχειρηµατιών, εκ-

προσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπων 

κυβερνήσεων των χωρών-µελών της ΕΚΕΚΕ, αλλά και 

περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.Πληρο-

φορίες και αιτήσεις συµµετοχής: http://www.evbb.eu/

konferenzen/detail/2013Athen.php?lang=en

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και υγρών 

αποβλήτων µικρής κλίµακας, είναι το αντικείµενο του 

συνεδρίου που θα πραγµατοποιηθεί στο Βόλο στις 25-

27 Οκτωβρίου 2013, υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

Tο συνέδριο συνδιοργανώνουν το Τµήµα Μηχανι-

κών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, το Τµήµα 

Χηµείας του ΑΠΘ, το Τµήµα Τεχνολογίας Τροφί-

µων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος 

Θεσσαλονίκης, µε τη συνεργασία του Περιφερειακού 

Τµήµα Μαγνησίας του ΤΕΕ, του Περιφερειακού 

Τµήµατος Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας ΤΕΕ και 

της Ένωσης ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων  Ύδρευσης 

–Αποχέτευσης.

Κύριος στόχος της επιστηµονικής εκδήλωσης είναι να 

παρουσιάσει τις καλύτερες τεχνολογίες σχετικά µε την 

επεξεργασία πόσιµου νερού και υγρών αποβλήτων, 

µε έµφαση στους µικρούς δήµους, τις κοινότητες και 

τους οικισµούς καθώς και ξενοδοχειακές και βιοµη-

χανικές µονάδες, βασισµένες σε κριτήρια περιβαλλο-

ντικά, οικονοµικά, τεχνολογικά και κοινωνικά.

Βασικές θεµατικές ενότητες:

-Μικρές µονάδες κατεργασίας υγρών αποβλήτων

-Φυσικά συστήµατα κατεργασίας υγρών αποβλήτων

-Αποκεντρωµένα συστήµατα επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων

-Επεξεργασία πόσιµου νερού σε µικρές και αποκε-

ντρωµένες µονάδες

-∆ιαχείριση ιλύος σε µικρές µονάδες

-Αστικά και βιοµηχανικά υγρά απόβλητα

-Έλεγχος οικοτοξικότητας υγρών αποβλήτων

-Ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση & ανάκτηση 

επεξεργασµένου νερού

-Ποιότητα νερών

-Τεχνικο-οικονοµικές παράµετροι

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210/74282 και 

6973/328909 (Βασιλική Μανάκου).

Στην Αθήνα το πανευρωπαϊκό συνέδριο  
για την απασχόληση των νέων

Συνέδριο για τις εγκαταστάσεις  
επεξεργασίας νερού

8ο διεθνές επιστηµονικό 

συνέδριο Instrumental Methods of Analysis-

Modern Trends and Applications (IMA 2013) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τµήµατα Χηµικών Μηχα-
νικών Α.Π.Θ. και Ε.Μ.Π.

15-19
Σεπτεµβρίου

2013

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλη-

ροφορικής (PCI 2013) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Εταιρεία Επιστη-
µόνων Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών, Α.Π.Θ., Παν. 
Μακεδονίας κ.ά. φορείς

19-21
Σεπτεµβρίου

2013

 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



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

NNNNNNNNNNNNNNNNN EEEEEEEEEEEEEEEEE WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW SSSSSSSSSSSSSSS LLLLLLLLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEE TTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTT EEEEEEEEEEEEEEEEE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRN E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

Την Πέµπτη 29 Αυγούστου, πριν από την 

έναρξη της συνεδρίασης του Χρηµατιστη-

ρίου Αθηνών, θα ανακοινωθούν τα οικονο-

µικά αποτελέσµατα του α΄ εξαµήνου 2013 

της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού

ÄÅÇ

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

Στη Βουλή οι συµβάσεις για τους υδρογονάνθρακες

Αλλαγές στις «ταρίφες» των φωτοβολταικών 

Τον Σεπτέµβριο θα κατατεθούν στη Βουλή οι πρώτες συµβάσεις του 

ελληνικού ∆ηµοσίου για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου από 

ιδιώτες αναδόχους, δήλωσε το πρωί στο Mega ο υπουργός Περι-

βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης. 

«Μέσα στον Σεπτέµβρη θα φέρουµε στη Βουλή για κύρωση τις δυο 

συµβάσεις τουλάχιστον δύο, ίσως και τρεις, που θα υπογράψουµε 

για το οικόπεδο του Πατραϊκού και για το οικόπεδο των Ιωαννίνων», 

είπε ο υπουργός, επισηµαίνοντας ότι αυτό έχει τόσο ουσιαστική όσο 

και συµβολική σηµασία επειδή «η Βουλή των Ελλήνων θα µάθει, θα 

διερευνήσει και θα επικυρώσει τις πρώτες συµβάσεις του ελληνικού 

∆ηµοσίου µε ιδιώτες αναδόχους για το πώς θα αξιοποιηθεί ο ορυ-

κτός µας πλούτος. Αυτό», είπε ο υπουργός ΠΕΚΑ, «έχει και την έν-

νοια του ελέγχου από τον ελληνικό λαό του θέµατος πώς αξιοποιείται 

ο ορυκτός πλούτος της χώρας και πού θα πάνε τα χρήµατα αυτά». Ο 

κ. Μανιάτης διευκρίνισε ότι «αµέσως µετά την υπογραφή, ο ανάδο-

χος παίρνει εντολή από το ∆ηµόσιο να προχωρήσει τις έρευνες. Άρα 

µέσα στο 2014 θα δούµε και οπτικά νοµίζω εξελίξεις», είπε. Σηµείω-

σε εξάλλου, ότι στόχος του υπουργείου είναι η «ταυτόχρονη τήρηση 

των αυστηρότερων δυνατών περιβαλλοντικών προδιαγραφών, χωρίς 

όµως αυτό να δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα στην επιχειρηµατι-

κότητα τη µεγάλη και κυρίως την µικροεπιχειρηµατικότητα που δη-

µιουργεί και πολλές θέσεις εργασίας». 

-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: Αναφερόµενος στη διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος στη 

Σαντορίνη, ο κ. Μανιάτης ανέφερε ότι ακόµη δεν έχει γίνει γνωστός 

ο λόγος για τον οποίο συνέβη το ατύχηµα και το δεύτερο µπλακ άουτ 

στο νησί. ∆ιαβεβαίωσε πάντως, ότι πλέον διασφαλίζεται απολύτως 

ότι δεν θα ξανασυµβεί κάτι ανάλογο.

-« ΣΕΙΣΜΟΣΗΜΟ»: Αναφορικά µε τα δηµοσιεύµατα που αναφέρο-

νται σε επιβολή νέου φόρου ή αλλιώς «σεισµόσηµο», ο υπουργός 

ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους 

δέσµευση απέναντι στην Τρόικα. Συγκεκριµένα, ο ΥΠΕΚΑ είπε ότι 

«δηλώνω κατηγορηµατικά ότι δεν υπάρχει καµία τέτοια δέσµευση 

απέναντι στην Τρόικα, ούτε πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρή-

σει σε µια τέτοια ρύθµιση». Προηγήθηκαν τηλεοπτικές δηλώσεις του 

κ Μανιάτη, που αφήναν περιθώριο να εννοηθεί ότι το «σεισµόσηµο»  

απασχολεί την κυβέρνηση.

∆ιατεθειµένο να µειωθεί το κούρεµα στις τα-

ρίφες στο 35%µεσοσταθµικά έναντι 45% του 

αρχικού σχεδίου, εµφανίζεται τώρα το ΥΠΕ-

ΚΑ, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του Τύπου 

έπειτα και από το µπαράζ αντιδράσεων των 

φορέων του χώρου για το περιβόητο «new 

deal» στα φωτοβολταϊκά. Απαραίτητη ωστό-

σο προϋπόθεση, όπως εξηγούν κύκλοι του 

υπουργείου είναι ότι δεν θα ανατραπούν οι 

υπολογισµοί για µηδενισµό του ελλείµµατος 

των ΑΠΕ στο τέλος του 2014, κάτι που απο-

τελεί µνηµονιακή υποχρέωση. Η κίνηση του 

ΥΠΕΚΑ έρχεται σε συνέχεια των κάθε λογής 

προτάσεων που έφτασαν στα γραφεία του 

από το τέλος Ιουλίου και µετά οπότε και ανα-

κοίνωσε το σχέδιο για µεσοσταθµική µείωση 

45% στις φωτοβολταικές ταρίφες των υφι-

στάµενων έργων (για κάποιους φτάνει και 

το 60%), προκειµένου να εξοικονοµηθούν 

700 εκατ. ευρώ, όσο περίπου το έλλειµµα 

που υπολογίζεται ότι θα έχει ο λογαριασµός 

των ΑΠΕ στο τέλος του 2014. Πηγές του 

υπουργείου δ’ηλωσαν στο Energypress ότι 

αν µε κούρεµα 35%, αποδειχθεί ότι καλύπτε-

ται ένα µεγάλο µέρος των 700 εκατ. ευρώ, 

τότε το ΥΠΕΚΑ θα διαπραγµατευθεί µε την 

τρόικα µια µικρή χρονική παράταση για το 

µηδενισµό του ελλείµµατος. ∆ιαφορετικά, 

θα παραµείνει η πρόταση για µείωση 45%. 

Σε κάθε περίπτωση, τα ακριβή ποσοστά των 

µειώσεων, µαζί µε το τελικό πακέτο των µέ-

τρων θα προκύψουν από την επεξεργασία 

των προτάσεων που έχουν αποστείλει οι 

σύνδεσµοι του κλάδου των φωτοβολταϊκών, 

και θα δοθεί σε δηµόσια διαβούλευση στις 

αρχές Σεπτεµβρίου. Ήδη, οι περισσότεροι 

από τους φορείς (ΣΠΕΦ, ΠΑΣΥΦ, κ.ά.) έχουν 

καταθέσει στο υπουργείο τα δικά τους αιτή-

µατα, απ’ όπου προκύπτει πως η σύγκλιση 

των επιµέρους θέσεων και η διαµόρφω-

ση µιας κοινά αποδεκτής πρότασης από το 

ΥΠΕΚΑ είναι προσπάθεια ανάλογη µε τον… 

τετραγωνισµό του κύκλου. Οι προτάσεις των 

συνδέσµων είναι συχνά αντιδιαµετρικά αντί-

θετες και ποικίλουν τόσο πολύ, καθώς ξεκι-

νούν από την αποδοχή κάποιων ποσοστών 

περικοπών (π.χ. 30% ο ΣΠΕΦ) και φτάνουν 

µέχρι την πλήρη αντίθεση σε κάθε µέτρο θα 

έθετε υπό αµφισβήτηση τις υπογεγραµµένες 

συµβάσεις.
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ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ

Κατά το ταξιδιωτικό περιοδικό Conde Nast 

Traveler οι 20 εχθρικότερες (µεταξύ των 

οποίων κυριαρχούν οι αµερικανικές) και 

οι 20 φιλικότερες πόλεις στον κόσµο (κυ-

ριαρχούν οι πόλεις της Νέας Ζηλανδίας), 

σύµφωνα µε δηµοσκόπηση µεταξύ 46.000 

ταξιδιωτών-αναγνωστών του και µε κριτή-

ρια που αναφέρονται σε διάφορους παρά-

γοντες, όπως η µορφή της πόλης, η πολιτι-

κή αντίληψη του πληθυσµού, τα γλωσσικά 

προβλήµατα και η αγενής συµπεριφορά 

των ντόπιων, είναι οι εξής:

Οι 20 εχθρικότερες: 20. Καράκας, Βε-

νεζουέλα 19. Βηθλεέµ, Παλαιστίνη 18. 

Καζαµπλάνκα, Μαρόκο 17. Wilmington, 

Delaware, Ηνωµένες Πολιτείες 16. Μό-

σχα, Ρωσία 15. Ριάντ, Saudi Arabia 14. 

Shenzhen, Κίνα 13. Albany, Νέα Υόρκη, 

Ηνωµένες Πολιτείες 12. Los Angeles, 

Ηνωµένες Πολιτείες 11. Guangzhou, Κίνα 

10. Ταγγέρη, Μαρόκο 9. Atlantic City, New 

Jersey, Ηνωµένες Πολιτείες 8. Ντιτρόιτ, 

Μίσιγκαν, Ηνωµένες Πολιτείες 7. New 

Haven, Connecticut, Ηνωµένες Πολιτείες 6. 

Λοµέ, Τόγκο 5. Πόλη του Κουβέιτ, Κουβέιτ 

4. Λουάντα, Αγκόλα 3. Όκλαντ, Καλιφόρνια, 

Ηνωµένες Πολιτείες 2. Ισλαµαµπάντ, Πα-

κιστάν 1. Newark, New Jersey, Ηνωµένες 

Πολιτείες.

Και οι 20 φιλικόπτερες: 20. Cork, Ιρλανδία 

19. Asheville, Βόρεια Καρολίνα, Ηνωµέ-

νες Πολιτείες 18. Εδιµβούργο, Σκωτία 16. 

Savannah, Georgia, Ηνωµένες Πολιτείες 

16. Auckland, Νέα Ζηλανδία 15. Victoria, 

British Columbia, Καναδάς 14. Galena, 

Ιλινόις 13. ∆ουβλίνο, Ιρλανδία 12. Κράι-

στσερτς, Νέα Ζηλανδία 11. Τσιάνγκ Μάι, 

Ταϊλάνδη 9. Ουµπούντ, Μπαλί, Ινδονησία 9. 

Kilkenny, Ιρλανδία 8. Mandalay, Μιανµάρ 

6. Μάργκαρετ Ρίβερ, Αυστραλία 6. Πάρο, 

Μπουτάν 5. Τσάρλεστον, Νότια Καρολίνα, 

Ηνωµένες Πολιτείες 4. Κουίνσταουν, Νέα 

Ζηλανδία 3. Thimpu, Μπουτάν 2. Χόµπαρτ, 

Ταζµανία 1. Florianopolis, Βραζιλία.

Εάν ξαφνικά οι χώρες της Αφρικής σταµατούσαν την παραγωγή και εξαγωγή των πρώτων υλών 
που διαθέτουν, ο κόσµος ολόκληρος θα έπαυε να κινείται. ∆εν είναι υπερβολή, αλλά η πραγµατικό-
τητα που αναδεικνύεται από τα στοιχεία που µε πολύ παραστατικό τρόπο παρουσίασε πριν µερικές 
εβδοµάδες το CNN.com και αναδηµοσιεύουµε από προχτές. Χάρη στην Αφρική οι πλούσιοι γίνονται 
πλουσιότεροι, ενώ οι κάτοικοι της “µαύρης ηπείρου” εξακολουθούν να βιώνουν τη χειρότερη φτώχεια 
του πλανήτη. 

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΗΛΕΚΤΡ ΙΣΜΟΣ

Για την κατασκευή των κινητήρων jet χρησιµοποιούνται υπερ-κράµατα που περιέχουν κοβάλτιο και χρώµιο. 
Πολλά ανταλλακτικά αεροσκαφών, εξάλλου, κατασκευάζονται από κράµατα αλουµινίου, σε ποσότητα που 
ξεπερνούν το 80% του βάρους ενός επιβάτη.

Η Αφρική παράγει άνθρακα, φυσικό αέριο και ουράνιο. Ειδικά το ουράνιο, ως βασικό πυρηνικό καύσιµο, παρέχει 
περίπου το 14% της ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσµο.

Η τιµή του σιδηροχρωµίου είναι  

2,42 δολάρια το κιλό (Ιούλιος 2013)

Η τιµή του αλουµινίου είναι  

0,8 δολάρια η λίµπρα (Ιούλιος 2013)

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ Η  
ΓΟΥΙΝΕΑ ΠΑΡΑΓΕΙ:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ Η  
ΝΑΜΙΜΠΙΑ ΠΑΡΑΓΕΙ:

εκατ. 
τόνους

τόνουςκαράτια19,7 300.000 23
βωξίτη (2012) διαµάντια (2011) χρυσού (2012)

1,2 50%3.840

16%  
ουράνιο

ΝΙΓΗΡΑΣ

ΝΑΜΙΜΠΙΑ

ΜΑΛΑΟΥΪ
% της παγκόσµιας παραγωγής (2011)

Αφρική
Η τιµή του οξειδίου του ουρανίου είναι  

38 δολάρια  η λίµπρα
(Ιούλιος 2013)

εκατ. 
καράτια

τόνους

διαµάντια (2011) των εσόδων από  
εξαγωγές προέρχονται 
από το ουράνιο (2011)

ουράνιο (2011)

Η οικονοµία της χώρας εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από τις εξαγωγές ορυκτών. Εκτός 
από το ουράνιο και τα διαµάντια παράγει και 
ψευδάργυρο. Το 2011 οι εξαγωγές διαµα-
ντιών έφτασαν τα 714 εκατ. δολάρια και οι 
εξαγωγές ουρανίου 558 εκατ. δολάρια. Σνο-
λικά η εξορυκτική βιοµηχανία της πρόσφερε 
το 8% του ΑΕΠ.

Το ΑΕΠ της χώρας είναι  

12,5 δισ. δολάρια (2011)

Το ΑΕΠ της χώρας είναι  

12,5 δισ. δολάρια (2011)

Στον τοµέα των ορυχείων απασχολούνται 

14.300 άτοµα(2011)

της παγκόσµιας παραγωγής (2011)

Η Γουινέα έχει σχεδόν το µισό των αποθεµά-
των βωξίτη στν κόσµο, όπως, επίσης, σηµαντι-
κά αποθέµατα σε σιδηροµετάλλευµα, χρυσό 
και διαµάντια. Τα ορυκτά προϊόντα αντιπροσω-
πεύουν το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της χώρας και 
περίπου το 95% των εσόδων από τις εξαγωγές 
το 2011. Κατά την επόµενη δεκαετία, η Γουινέα 
αναµένεται να γίνει ο µεγαλύτερος παραγωγός 
σιδηροµεταλλεύµατος παγκοσµίως, αλλάζο-
ντας άρδην την οικονοµία της.

Το ΑΕΠ της χώρας είναι  

5 δισ. δολάρια (2011)

ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Νότια Αφρική

47%  
χρωµίτη

Γουινέα

8%  
βωξίτη



Σύσκεψη για την επέκταση του προαστιακού 

σιδηροδρόµου της Πάτρας που σήµερα εξυπη-

ρετεί σε καθηµερινή βάση περισσότερους από 

8.000 επιβάτες, πραγµατοποιήθηκε στην περι-

φέρεια ∆υτικής Ελλάδος, µε την παρουσία του 

προέδρου του ΟΣΕ Παναγιώτη Θεοφανόπουλου 

και του προέδρου της ΕΡΓΟΣΕ Κώστα Σπηλιό-

πουλου. Όπως δήλωσε κατά την διάρκεια της 

σύσκεψης ο περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδος 

Απόστολος Κατσιφάρας, «η περιφέρεια είναι 

καθ΄ όλα έτοιµη να προχωρήσει άµεσα στις 

απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ενταχθεί το έργο 

του προαστιακού σιδηροδρόµου από την Πάτρα 

έως την Κάτω Αχαΐα, για συγχρηµατοδότηση 

στο ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας». Παράλληλα, επε-

σήµανε την ανάγκη να υπάρξει συνεργασία των 

εµπλεκόµενων φορέων, προκειµένου το έργο να 

µπορέσει να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, όσο το δυνατόν 

πιο σύντοµα. Ακόµη ο περιφερειάρχης ανέφερε, 

ότι «εµείς είµαστε έτοιµοι µέσα σε δέκα ηµέρες 

να βγάλουµε την πρόσκληση σύµφωνα µε τους 

όρους και τους πόρους του ΕΣΠΑ». Προϋπό-

θεση, όµως, πρόσθεσε «για να προχωρήσουµε 

άµεσα είναι κυρίως η τεχνική ολοκλήρωση των 

µελετών και να ελέγξει τα τεχνικά δελτία η ∆ια-

χειριστική Αρχή η οποία θα έχει την ευθύνη της 

αξιολόγησης.»   Από την πλευρά του ο πρόεδρος 

της ΕΡΓΟΣΕ Κώστας Σπηλιόπουλος τόνισε ότι 

«µέσα από τη συνεργασία θα καταφέρουµε να 

προχωρήσουµε το έργο», ενώ πρόσθεσε πως 

«το τρένο δεν πρόκειται να σταµατήσει στην Πά-

τρα». «Στόχος µας» τόνισε ο Κώστας Σπηλιόπου-

λος, «είναι να προχωρήσει και στην Ηλεία, αλλά 

και να φθάσει µέχρι την Καλαµάτα. Πιστεύω 

πως πρέπει να υπάρχει συναίνεση για να γίνει 

το έργο και να προχωρήσει άµεσα, εντός των 

χρονικών ορίων που διαθέτουµε».   Απαντώντας 

στο ερώτηµα που έθεσε ο περιφερειάρχης Από-

στολος Κατσιφάρας, για το τι µέλλει γενέσθαι µε 

την ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόµου, µέσω 

του ΤΑΙΠΕ∆, ο πρόεδρος του ΟΣΕ Παναγιώτης 

Θεοφανόπουλος, ανέφερε µεταξύ άλλων: «Το 

έργο που θέλουµε να κάνουµε, εκτός από τη 

σηµειολογική αναγνώριση που θα έχει από την 

κοινωνία της Πάτρας, θα πρέπει να δούµε αν εί-

ναι µετρήσιµα βιώσιµο ώστε να µην χαθεί τόσο 

δηµόσιο χρήµα. Και αυτό γιατί αν υπάρξει ένας 

πιθανός αγοραστής µέσω ΤΑΙΠΕ∆, τότε αυτός θα 

είναι που θα κρίνει αν τον συµφέρει οικονοµικά 

και εµείς θα πρέπει ήδη να έχουµε κάνει αυτή 

την πρόβλεψη».   Επίσης ο Π. Θεοφανόπουλος 

υπογράµµισε, «θα πρέπει να δούµε και κάποια 

πρακτικά ζητήµατα, όπως είναι ο περιορισµός 

των στάσεων στο τµήµα Πάτρα - Κάτω Αχαΐα 

που θέλουµε να δηµιουργήσουµε, να µειώσου-

µε ή ακόµα και να κλείσουµε ισόπεδες διαβά-

σεις, προκειµένου να µειώσουµε το χρόνο της 

διαδροµής».   Από την πλευρά του ο δήµαρχος 

Πατρέων Γιάννης ∆ηµαράς, εξέφρασε την ικα-

νοποίησή του για το αποτέλεσµα της σύσκεψης 

και πρόσθεσε ότι ο δήµος θα συνεχίσει να βο-

ηθά µε τις τεχνικές υπηρεσίες του τον ΟΣΕ, ο 

οποίος θα είναι ο κύριος του έργου και ο φορέας 

υλοποίησής του, ώστε σε δέκα µέρες το έργο να 

έχει συγκεκριµένο και ακριβή προϋπολογισµό». 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

Επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόµου

Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδι-

άµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η 

κατασκευή νέας νοσηλευτικής µονάδας 19 κλινών στο γενικό νοσο-

κοµείο της Σπάρτης, µε συνολικό προϋπολογισµό δηµόσιας δαπάνης 

2.785.200 ευρώ.  Η επέκταση θα γίνει σε συνέχεια του υφισταµένου 

κτιρίου του νοσοκοµείου Σπάρτης και συγκεκριµένα θα περιλαµ-

βάνει, επέκταση νέου ισογείου κτιρίου κατά 700 τµ. στο οποίο θα 

δηµιουργηθούν τρεις θάλαµοι ασθενών των τεσσάρων κλινών, 42 τµ 

έκαστος, δύο θάλαµοι ασθενών των δύο κλινών, 21 τµ έκαστος, τρεις 

µονόκλινοι θάλαµοι ασθενών 14 τµ έκαστος, τρία γραφεία ιατρών και 

ένα εξεταστήριο.  Επίσης, θα δηµιουργηθεί αίθουσα αναµονής 40 τµ, 

αίθουσα συσκέψεων 15 τµ, γραφείο προϊσταµένης 12 τµ, αίθουσα ερ-

γασίας νοσηλευτών 16 τµ, διάδροµοι και βοηθητικοί χώροι πρόσβα-

σης και σύνδεσης µε την υφιστάµενη κτιριακή δοµή 140 τµ, καθώς 

και βοηθητικοί χώροι για τα ακάθαρτα, αποθήκες, w.c. κουζίνα κλπ. 

Επιπρόσθετα, θα δηµιουργηθεί επέκταση υπογείου κατά 742,38 τµ, 

στο οποίο θα τοποθετηθούν το µηχανοστάσιο και οι αποθήκες.

ÍÝá íïóçëåõôéêÞ ìïíÜäá óôç ÓðÜñôç 
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Φωτιά που εκδηλώθηκε πε-

ρίπου στις 14:00, βορειοδυ-

τικά της Μεγαλόπολης, έλαβε 

γρήγορα διαστάσεις και προς 

στιγµήν απείλησε σπίτια στις 

παρυφές της πόλης. 

Άµεσα επενέβησαν η Πυρο-

σβεστική µε οκτώ οχήµατα και 

16 πυροσβέστες, ένα πεζοπό-

ρο τµήµα µε 11 άνδρες, υδρο-

φόρες των δήµων και της ∆ΕΗ 

από το ενεργειακό κέντρο 

Μεγαλόπολης, καθώς και ερ-

πυστιοφόρα οχήµατα της ∆ΕΗ 

και του δήµου Μεγαλόπολης, 

που δηµιούργησαν αντιπυρι-

κές ζώνες, ενώ ρίψεις νερού 

έκαναν πέντε αεροσκάφη PZL 

από το αεροδρόµιο Τρίπολης 

και Καλαµάτας και ένα ελικό-

πτερο, µε αποτέλεσµα να πε-

ριορίσουν το πύρινο µέτωπο 

και να ελέγξουν τη φωτιά.  

Στο σηµείο παραµένουν δυ-

νάµεις της Πυροσβεστικής 

και γίνονται ρίψεις νερού για 

πλήρη κατάσβεσή της. 

Από την πυρκαγιά δεν υπάρ-

χει κίνδυνος για το Λιγνιτικό 

κέντρο της ∆ΕΗ. 

ÖùôéÜ óôç Ìåãáëüðïëç 
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΚΕΡ∆ΟΣ: Για να καλυφθεί το χρηµατοδοτικό κενό της περιόδου 

2014-2016- ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ- ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΑ 
ΧΡΕΙΑΣΤΕΊ Η ΕΛΛΑ∆Α- Σαφής δήλωση Σόιµπλε που αποκλείει εκ 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΡΟΪ-
ΚΑ Ο ΑΣΜΟΥΣΕΝ ΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΣΗ ΤΟΥ 1 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ
Γενικός ∆είκτης προσγειώθηκε κάτω από τις 900 µονάδες- ΑΜΕΙΩΤΕΣ 
ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Επίσηµη παραδοχή από τον Σόιµπλε ότι συζη-

τείται ένα νέο πρόγραµµα- Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ 
ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ- Το κενό υπολογίζεται σε 10,9 δισ. το 2014-2015 

καλοκαίρι η επαναφορά της διαδικασίας- ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2014  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΣΕ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΣΤΗ 
ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕ-

ΖΩΝ ΜΕΓΑΛΟΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΜΕ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ∆ΑΝΕΙΑ- Χιλιάδες κα-
ΝΕΟΣ 

ΓΥΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 2,17 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΝΑΜΟΝΗ 434 ΗΜΕΡΩΝ 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ- Εκκρεµούν 11.296 αιτήσεις- Στο 1 δισ. ευρώ το 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2,6 
∆ΙΣ. ΣΤΟ 7ΜΗΝΟ- Ωστόσο, η υστέρηση εσόδων έφτασε το 1 δισ. ευρώ 

ΠΩΛΗΣΗ «ΠΑΚΕΤΟ» ΟΛΘ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ- Συνδυασµένη αποκρατικο-
ποίηση µελετά το ΤΑΙΠΕ∆.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ρεκόρ σε αφίξεις και έσοδα- Success story “βλέπει” 
ο ξένος Τύπος- ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Απέκλεισε “κούρεµα” στο χρέος- ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΕΙ Ο Β. ΣΟΪΜΠΛΕ -

 «ΠΑΓΩΝΕΙ» Η 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ- Παρέµβαση του Πρω-

ΜΟΛΙΣ 15.627 ΑΠΟ 730.000 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΧΡΕΩΝ.

ΤΑ ΝΕΑ: Η 
ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ (ΑΛΛΑ ΣΤΙΣ... ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ)
Βενιζέλος παίρνουν πάνω τους τη ρύθµιση- ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 
ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Οµολογούν ότι απέτυχαν και 
θέλουν να µας ξανασώσουν- ΜΕ ΝΕΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ Ο ΣΟΪΜΠΛΕ... 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΑ, ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ -
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ «Ο Α∆ΩΝΙΣ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Η κυβέρνηση επισπεύδει τις διαδικασίες για 
το ∆ηµόσιο- ΠΟΙΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΝΤΙ ΓΙΑ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΘΕΛΕΙ Ο ΣΟΪΜΠΛΕ- ∆ι-
αµηνύει ότι το χρηµατοδοτικό κενό του 2014 θα καλυφθεί µε νέο δά-

Ο ΜΠΕΡΙΣΑ ΖΗΤΑΕΙ ΚΑΙ ΤΑ «ΡΕΣΤΑ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΕΤΗ! 
1.1.2014- «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Πίνακας µε τις λίστες διαθεσιµότητας-κινητικότη-
τας- ΠΟΣΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΟΪΜΠΛΕ: ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ 
ΝΕΟ ΦΕΣΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΤΟΥΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ 
ΣΥΝΤΑΓΕΣ.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΑΡΤΙ ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 

ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ- Χαρακτηριστική περίπτωση µε 4.388 συνταγές ανά µήνα 
ΦΡΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΦΕΤΟΣ ΓΙΑ 
ΕΜΠΡΗΣΜΟΥΣ- Λόγω επιχειρησιακού σχεδίου και αξιοποίησης δεδο-

ΣΟΪΜΠΛΕ: ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΤΡΙΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α- Απέκλεισε πάλι το “κούρεµα”.

ΕΘΝΟΣ: Φορολογικοί έλεγχοι στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ που υπερ-
συνταγογραφούν- ΤΣΕΚ-ΑΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΗΝΥΜΑ 
ΣΟΪΜΠΛΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟ «ΠΑΚΕΤΟ» ΠΡΟΣΩ-
ΡΙΝΟ ΦΡΕΝΟ ΑΠΟ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
εισφορές- ΜΠΟΝΟΥΣ 3,9% ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ρίχτερ προκαλεί στην κυβέρνηση ο εκλεκτός του 
Βενιζέλου για το “σεισµόσηµο”- ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ... ΓΕΛΙΑ! ΣΑΜΑΡΑΣ: 
ΕΓΩ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΙ ∆ΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»- Πώς αλλάζει η 
συµπεριφορά των Ελλήνων.

Η ΑΥΓΗ: ∆ΕΣΜΑ 
ΜΕ ΝΕΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΕΠΙ∆ΡΟΜΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Οι Έλληνες φτάσαµε στο σηµείο να κλέβουµε και 
να τρώµε τρόφιµα µέσα στα σούπερ µάρκετ- ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΙΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΝΑ!
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Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ (ΑΛΛΑ ΣΤΙΣ... ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ) 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-2-3 | 21/08/2013

Το ενδεχόµενο ενός πακέτου βοήθειας προς την Ελ-
λάδα, ώστε να καλυφθεί το χρηµατοδοτικό κενό που 
θα αντιµετωπίσει η χώρα έως το 2016, αλλά και να 
µειωθεί το δηµόσιο χρέος της, αναµένεται να συζητη-
θεί κατά τις επαφές σήµερα στην Αθήνα του Γερµανού 
Γεργκ Ασµουσεν, µέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής 

Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα και το οικονοµικό επι-
τελείο.
∆εν είναι τυχαίο ότι µόλις χθες, παραµονή της έλευσης 
του κ. Ασµουσεν στην Αθήνα, ο υπουργός Οικονοµι-
κών της Γερµανίας Βόλφγκανγκ Σόιµπλε µίλησε για 
την ανάγκη να υπάρξει άλλο ένα πρόγραµµα για την 
Ελλάδα, αποκλείοντας πάντως για άλλη µία φορά το 
ενδεχόµενο ενός νέου κουρέµατος του χρέους. Ο κ. 
Ασµουσεν είναι πρώην υφυπουργός Οικονοµικών της 
Γερµανίας και στενός συνεργάτης του κ. Σόιµπλε.
Στην ουσία, στο τραπέζι των διαβουλεύσεων βρίσκεται 
ένα πιθανό νέο δάνειο, σε συνδυασµό µε µείωση των 
επιτοκίων των παλαιών δανείων και ενδεχοµένως επι-
µήκυνση του χρόνου αποπληρωµής τους, καθώς και 
µια ανανέωση των οµολόγων που κατέχουν σήµερα οι 
κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης, σύµφωνα µε πηγή 
του οικονοµικού επιτελείου. Άµεσο κούρεµα δεν συζη-
τείται, αυτή τη στιγµή τουλάχιστον.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 
Ταµείου, το χρηµατοδοτικό αυτό κενό, δηλαδή τα χρή-
µατα που θα χρειαστούν για να µπορεί η Ελλάδα να 
εξυπηρετεί κανονικά τις υποχρεώσεις της έως το 2016, 
είναι 10,9 δισ. ευρώ. Ένα µέρος από αυτό θα χρειαστεί, 
ενδεχοµένως, να καλυφθεί µε νέο δάνειο. Εφόσον 
υπάρξει, αυτό θα συνοδεύεται από αντίστοιχης διάρ-
κειας οικονοµικό πρόγραµµα, δηλαδή µνηµόνιο.

Οικονοµικών αποκλείει κατηγορηµατικά ότι θα τεθεί 
θέµα νέων µέτρων. Άλλωστε η κυβέρνηση ετοιµάζει, 
ούτως ή άλλως, µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα που λήγει 
το 2016 µε βάση τις υφιστάµενες δεσµεύσεις της και 
στόχος της είναι να µην επιβάλει νέα µέτρα, όπως ση-
µειώνει.

-
-

τηθεί από τις άλλες πηγές χρηµατοδότησης που θα 
µπορέσουν να εξευρεθούν. Ένα µέρος του κενού των 
10,9 δισ. ευρώ θα µπορούσε να καλυφθεί π.χ. από τα 
κεφάλαια τα οποία προορίζονταν για την ανακεφα-
λαιοποίηση των τραπεζών και δεν χρησιµοποιήθηκαν, 
όπως αναφέρουν πηγές του οικονοµικού επιτελείου. 
Υπολογίζεται ότι το «µαξιλάρι» αυτό είναι σήµερα 8-9 
δισ. ευρώ, αλλά το ποσό που θα µείνει τελικά αχρησι-
µοποίητο θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες των τραπεζών 

αξιολόγησή τους από την BlackRock. Ένα άλλο µέρος 
του κενού θα µπορούσε να καλυφθεί από τις αγορές, 
εφόσον η Ελλάδα αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές το 
2014, όπως επιδιώκει η κυβέρνηση.
Αυτό όµως προϋποθέτει ότι η χώρα θα κερδίσει την 
εµπιστοσύνη των αγορών εξασφαλίζοντας πρωτογενές 
πλεόνασµα από εφέτος και επιστρέφοντας σε αναπτυ-
ξιακούς ρυθµούς, έστω και χαµηλούς, το 2014.
Η εξασφάλιση πρωτογενούς πλεονάσµατος, εξάλλου, 
είναι προϋπόθεση και για τη βελτίωση των όρων δα-
νεισµού της χώρας - συγκεκριµένα, για τη µείωση του 
επιτοκίου, στην οποία επίσης αναφέρθηκε χθες ο κ. 
Σόιµπλε. Αν µειωθεί το επιτόκιο (κατά 0,5%, σύµφωνα 
µε µια εκδοχή που συζητείται), µειώνονται ταυτόχρονα 
οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας.
Επίσης, οι χρηµατοδοτικές ανάγκες θα περιοριστούν 
σηµαντικά τα αµέσως επόµενα χρόνια, αν οι κεντρικές 
τράπεζες της ευρωζώνης δεχθούν τελικά -όπως είχε 
αρχικώς συµφωνηθεί στο Eurogroup του περασµένου 
Νοεµβρίου - να µετακυλίσουν για αργότερα τις λήξεις 
των οµολόγων που κατέχουν. Πρόκειται για ποσό 6 δισ. 
ευρώ την επόµενη τετραετία, αναφέρουν πηγές του 
οικονοµικού επιτελείου. «Αν όλες οι προαναφερθείσες 
προϋποθέσεις ικανοποιηθούν, µπορεί να µη χρειαστεί 
νέο δάνειο· αν όµως καµία δεν ικανοποιηθεί, θα χρει-
αστεί όλο το ποσό των 10,9 δισ. ευρώ», σχολιάζουν οι 
ίδιες πηγές.

πάντως, η Ελλάδα επιδιώκει να µειώσει το χρέος της 
ώστε να είναι βιώσιµο. Τα δύο θέµατα - κούρεµα και 

- αναµένεται να τεθούν µε έµφαση τον Σεπτέµβριο από 
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Το ∆ΝΤ έχει προειδο-
ποιήσει ότι δεν µπορεί να συνεχίσει τη χρηµατοδότηση 
αν δεν καλυφθεί το χρηµατοδοτικό κενό τουλάχιστον 
για το 2014, το οποίο αναµένεται να φθάσει στα 4,4 δισ. 

ευρώ). Επίσης, το Ταµείο δεν χρηµατοδοτεί ένα κράτος 
αν δεν είναι βιώσιµο το χρέος του, κάτι που για την Ελ-
λάδα θα επανεξετασθεί το φθινόπωρο.
Συγκεκριµένα, για τη βιωσιµότητα του χρέους το οι-
κονοµικό επιτελείο επεξεργάζεται τώρα σενάρια, τα 
οποία θα παρουσιαστούν στην τρόικα τον Σεπτέµβριο. 
Οι επικεφαλής της τρόικας θα βρίσκονται στην Αθήνα 
αµέσως µετά τις γερµανικές εκλογές, στις 22 Σεπτεµ-
βρίου, ενώ θα έχουν προηγηθεί τα πιο χαµηλόβαθµα 
στελέχη της από τις 12 Σεπτεµβρίου.

ΕΚΤΟΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΑΜΑΡΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 4 | 21/08/2013

Φρένο στις συζητήσεις για την άρση της απαγόρευσης 
των πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας, έβαλε ο πρω-
θυπουργός, Αντ.Σαµαράς, ο οποίος, έχοντας εισπράξει 
την έντονη ανησυχία που αναπτύσσεται στους κόλπους 
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των κοινοβουλευτικών οµάδων τόσο της Ν.∆. όσο και 

θέµα, όπως γνωστοποίησε στη χθεσινή συνεδρίαση του 
«µίνι» υπουργικού συµβουλίου. Παράλληλα, το θέµα 
των πλειστηριασµών θα εξεταστεί και σε συνάντηση 
που θα έχει αύριο µε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, 
Ευ. Βενιζέλο, για να συζητήσουν τους περαιτέρω χει-
ρισµούς.
Με τις πρωτοβουλίες αυτές ο κ. Σαµαράς επιχειρεί να 

τελευταίο διάστηµα από διαρροές που αποδίδονται στο 
υπ. Οικονοµικών, αλλά και από τις δηµόσιες αντιδρά-
σεις «γαλάζιων» και «πράσινων» βουλευτών.

Μαξίµου, στην οποία εκτός των υπουργών µετείχαν και 
γενικοί γραµµατείς υπουργείων, ο υπουργός Οικονο-
µικών, Γ. Στουρνάρας, δήλωσε ότι «δεν συζητήθηκε το 
θέµα των πλειστηριασµών», που βρίσκεται πλέον στα 
χέρια του πρωθυπουργού και, σύµφωνα µε όλες τις εν-
δείξεις, θα παραµείνει «παγωµένο» µέχρι να ληφθούν 
οι οριστικές αποφάσεις σε συνεργασία µε τον αντιπρό-
εδρο της κυβέρνησης και τους αρµόδιους υπουργούς, 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης.
Όλο το προηγούµενο διάστηµα, βουλευτές και των δύο 
κοµµάτων της συγκυβέρνησης διαµαρτύρονται ότι δεν 
έχουν ενηµερωθεί από τους αρµόδιους που χειρίζονται 
το θέµα για τις εξαιρέσεις που εικάζεται ότι θα υπάρ-
ξουν σε περίπτωση εφαρµογής του µέτρου, µε αποτέ-
λεσµα να έχει δηµιουργηθεί αναστάτωση στην κοινω-
νία, αλλά και προβληµατισµός στις κοινοβουλευτικές 
οµάδες που στηρίζουν την κυβέρνηση.
Οι βουλευτές ζητούν στοιχεία για τον ακριβή αριθµό 
των ατόµων που έχουν λάβει τα δάνεια,  αλλά και την 
οικονοµική τους κατάσταση, ώστε να προκύπτει η δυ-
νατότητά τους να ανταποκριθούν στις δόσεις των στε-
γαστικών δανείων που έχουν λάβει. Με αυτό τον τρόπο 
θα αποσαφηνισθεί ποιοι δεν δύνανται αντικειµενικά να 
καταβάλουν τα ποσά που τους ζητούνται και ποιοι απλά 
εκµεταλλεύονται το πάγωµα των πλειστηριασµών.
Μάλιστα χθες και πριν από την πυροσβεστική παρέµ-

ευθέως για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της 
-

σταντινόπουλος, επισήµανε ότι η άρση των πλειστη-
ριασµών δεν µπορεί να βοηθήσει αυτή τη στιγµή, ενώ 
χαρακτήρισε ως «δυστύχηµα» τις διάφορες διαρροές 
που υπήρξαν, κατηγορώντας τους «αρµόδιους» ότι «ρί-
χνουν λάδι στη φωτιά». Άσκησε, δε, έντονη κριτική και 
στην τρόικα, λέγοντας ότι αν συνεχίσει να πιέζει για 
πράγµατα τα οποία δεν θα βοηθήσουν τη χώρα, το απο-
τέλεσµα θα είναι διάχυτη πολιτική αστάθεια. «Πρέπει 
να καταλάβουν οι εταίροι µας ότι ο κόσµος έχει κάνει 
πολύ µεγάλες θυσίες και αν συνεχίσουν τις πιέσεις 
θα υπάρξει πολιτικό ατύχηµα», τόνισε και υπενθύµισε 

µε νόηµα ότι την τελευταία τετραετία έχουν αλλάξει 
πέντε πρωθυπουργοί στη χώρα. Εκτίµησε, µάλιστα, ότι 
ούτε οι τράπεζες θέλουν τους πλειστηριασµούς αυτή 
τη στιγµή διότι δεν θα έχουν τι να τα κάνουν τα σπίτια. 

-
θετική ρύθµιση για τους πλειστηριασµούς µέχρι να τε-
θεί θέµα αλλαγής του υφιστάµενου νόµου που, σε κάθε 
περίπτωση, ισχύει έως το τέλος του έτους.
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Τον επόµενο µήνα θα παρουσιαστούν τα ακριβή χρο-
νοδιαγράµµατα για τα έργα στους αυτοκινητοδρόµους, 
όπως προκύπτει -σύµφωνα µε πληροφορίες- από τη 

συµµετείχε και ο υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, Μιχάλης Χρυοοχοΐδης.
Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες να πολλαπλα-
σιαστεί η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Τις 
επόµενες ηµέρες αναµένεται να ξεκινήσουν εργασίες 
µικρής κλίµακας στον αυτοκινητόδροµο «Ιόνια Οδός», 
από το Αντίρριο έως τα Ιωάννινα, µετά την καταβολή 25 
εκατ. ευρώ. Τα χρήµατα αυτά αποτελούν προκαταβολή 
της αποζηµίωσης που θα δοθεί στην κοινοπραξία που 
κατασκευάζει τον αυτοκινητόδροµο και η οποία θα 
ανέλθει στο ποσό των 90 εκατ. ευρώ, όπως προβλέπε-
ται στη συµφωνία δηµοσίου και παροχωρησιούχων.
Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους οδικούς άξονες, εργα-

- Πάτρα της Ολυµπίας Οδού, ενώ στον αυτοκινητόδρο-
µο Αιγαίου έχουν ενεργοποιηθεί σχεδόν όλα τα εργο-
τάξια.

∆ΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ
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κατασκευή νέας σε χώρο παραδοσιακού οικισµού, 
εφόσον το νέο κτίριο δεν συµφωνεί µε τη συνολική 
φυσιογνωµία του οικισµού. Οι σύµβουλοι Επικρατείας, 
εξετάζοντας υπόθεση ακινήτου στην Τήνο, ακύρωσαν 
την άδεια κατεδάφισης παλιάς οικοδοµής και την οικο-
δοµική άδεια για ανέγερση νέας διώροφης κατοικίας 
σε παραδοσιακό οικισµό. Οι ιδιοκτήτες είχαν ζητήσει 
ης σχετικές άδειες και το Συµβούλιο Χωροταξίας, 

αρχικά την κατεδάφιση, επειδή το παλαιό κτίσµα πα-
ρουσίαζε ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία, αλλά, 
ύστερα από άλλη µελέτη, ενέκρινε τις δύο άδειες τις 
οποίες προσέβαλε στο ΣτΕ ιδιοκτήτης γειτονικού ακι-
νήτου, υποστηρίζοντας ότι θα αλλοιωθεί η φυσιογνωµία 
του οικισµού.


