
Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν τα δηµόσια νοσοκοµεία,  

οι προνοιακές µονάδες, τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ του λεκανοπεδίου  

αύριο Παρασκευή στη διάρκεια 4ωρης παναττικής στάσης εργασίας,   

που προκήρυξε η ΠΟΕ∆ΗΝ.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Η ΑΔΕΔΥ με ανακοίνωσή της, η οποία 

εκδόθηκε  με αφορμή την ευρεία σύ-

σκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις μνη-

μονιακές δεσμεύσεις, προειδοποιεί ότι 

«δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια 

μπροστά στο θάνατο δημοσίων υπηρε-

σιών και στην «εκατόμβη» των απολύσε-

ων» και προαναγγέλλει «κλιμακούμενες, 

γενικευμένες κινητοποιήσεις».

Οι κινητοποιήσεις αυτές θα κορυφω-

θούν σε πρώτη φάση στις 7 Σεπτεμβρί-

ου, με την διαδήλωση που διοργανώνει 

η ΑΔΕΔΥ στο πλαίσιο της Διεθνούς 

Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Ήδη έχει 

προγραμματιστεί έκτακτη σύσκεψη στις 

26 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή των 

ομοσπονδιών των μελών της ένωσης 

όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις για το 

εύρος και τη μορφή των κινητοποιήσε-

ων. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνω-

ση, την ερχόμενη Πέμπτη 29 Αυγούστου 

η ΑΔΕΔΥ και οι ομοσπονδίες - μέλη της 

θα προχωρήσουν σε απεργιακή κινητο-

ποίηση και συλλαλητήριο στην Αθήνα, 

ενάντια στο πρόγραμμα των απολύσεων 

και την επόμενη ημέρα θα συνεδριάσει 

το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ προ-

κειμένου να αποφασίσει κινητοποιήσεις 

για όλη την περίοδο του Σεπτεμβρίου. 

«Η κυβέρνηση επιβάλλει ουσιαστικά την 

πλήρη διάλυση των δημοσίων υπηρεσι-

ών, με "άμεση εκτέλεση" -ιδιαίτερα αυτή 

την περίοδο- της Παιδείας, της Υγείας 

και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σπεύδο-

ντας να υλοποιήσει κάθε απαίτηση της 

τρόικας, των δανειστών τοκογλύφων 

που ζητούν "αίμα" για να μας δώσουν 

"σε δόσεις" την επόμενη δόση. «Επιτα-

χύνει τις απολύσεις, είτε άμεσα, είτε με 

τον μανδύα της κινητικότητας - διαθεσι-

μότητας, προκειμένου να έχει να παρου-

σιάσει "έργο" στους ελεγκτές της, που 

έρχονται να "επιθεωρήσουν" ένα κρά-

τος-αποικία, το Σεπτέμβριο» προσθέτει 

σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ.

Επί ποδός βρί-

σκεται η Α∆Ε∆Υ, 

καταγγέλλοντας 

το «συνεχιζόµενο 

πογκρόµ απολύ-

σεων δεκάδων 

χιλιάδων δηµο-

σίων υπαλλήλων 

που υλοποιεί η 

κυβέρνηση».

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 áñéèìü ðïõ ðáñáðÝìðåé óôïí …ðáôñé-

ùôéóìü ôùí ÅëëÞíùí, 114 äéóåêáôïììýñéá 

åõñþ, áíÞëèáí ôá êÝñäç ôçò Ãåñìáíßáò 

áðü ôçí åõñùðáúêÞ êñßóç ÷ñÝïõò, õðï-

óôçñßæåé ï åõñùâïõëåõôÞò ôçò Ãåñìáíßáò, 

Ã. ×áôæçìáñêÜêçò, åðéêáëïýìåíïò óôïé-

÷åßá ôçò ãåñìáíéêÞò êõâÝñíçóçò, óýìöù-

íá ìå ôá ïðïßá åêôüò áðü ôá 41 äéó. åõñþ 

êÝñäç ôçò êåíôñéêÞò êõâÝñíçóçò, Üëëá 

73 äéó. åõñþ åßíáé ôá êÝñäç ôùí Ðåñéöå-

ñåéþí, ÄÞìùí êëð.

Ç êõâÝñíçóç ôçò Ãåñìáíßáò, åðéðëÝïí, 

ðÜíôá êáôÜ ôïí åõñùâïõëåõôÞ, ïìïëïãåß 

üôé ôï êüóôïò ôçò êñßóçò ãéá ôïí Ãåñìáíü 

öïñïëïãïýìåíï, ü÷é ìüíï ôïõ åëëçíéêïý 

ðáêÝôïõ, áëëÜ óõíïëéêÜ ôçò åõñùðáúêÞò 

êñßóçò áíÝñ÷åôáé ìüëéò óôá 599 åêáô. 

åõñþ, áíáôñÝðïíôáò ôéò åíôõðþóåéò ðïõ 

êáëëéåñãÞèçêáí ìå åðéìÝëåéá üëï ôï ðñï-

çãïýìåíï äéÜóôçìá.

ÊáôÜ ôïí ßäéï, ôï ðïóü áõôü èá èá ðñÝðåé 

íá áíáäéáíåìçèåß óôçí Å.Å. êáé éäéáßôåñá 

óôá êñÜôç ôïõ åõñùðáúêïý Íüôïõ, ôá 

ïðïßá Ý÷ïõí ðëçãåß ðåñéóóüôåñï áðü ôçí 

êñßóç, êé áðü ôçí …«ôóÝðç» ôùí ïðïßùí 

ïõóéáóôéêÜ âãÞêå ôï êÝñäïò.

Ôá äåäïìÝíá áõôÜ Ýñ÷ïíôáé óå ìéá ðå-

ñßïäï, êáôÜ ôçí ïðïßá ðëçèáßíïõí ïé 

åõñùðáúêÝò öùíÝò (ó’ áõôÝò ðñïóôÝèçêå 

êé åêåßíç ôùí Â.Óüéìðëå êáé ¼ëé Ñåí) ãéá 

ôçí áíÜãêç åíüò íÝïõ, ôñßôïõ êáôÜ óåéñÜ, 

ðáêÝôïõ äéÜóùóçò ãéá ôçí ÅëëÜäá, ìåôÜ 

ôï 2014, êáèþò ç ÷þñá èá ðáñïõóéÜóåé 

ùò ôï 2016 Ýíá ÷ñçìáôïäïôéêü êåíü ôçò 

ôÜîçò ôùí 11 äéó. åõñþ (20 äéó. åõñþ 

óýìöùíá ìå ôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá). Ãåãï-

íüò ðïõ äéáóöáëßæåé üôé ç éäéáßôåñá êåñäï-

öüñá ãéá ôïõò Ãåñìáíïýò êáé åðá÷èÝóôáôç 

ãéá ôïõò ¸ëëçíåò éóôïñßá, èá óõíå÷éóôåß…

Η Α∆Ε∆Υ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

Απεργία για τη «σφαγή» 
των δηµοσίων υπαλλήλων
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ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Αφιερωµένες στη Μελίνα Μερκούρη θα είναι φέτος 

οι εκδηλώσεις "Πρέσπες 2013", που θα πραγµατο-

ποιηθούν στις 23 και 24 Αυγούστου, στην πόλη της 

Φλώρινας και στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, στις 

ακριτικές Πρέσπες. Ο Οργανισµός Πολιτιστικών Εκδη-

λώσεων Πρεσπών - Φλώρινας, µε τη συνεργασία του 

"Ιδρύµατος Μελίνα Μερκούρη", ετοίµασαν µια µεγάλη 

παραγωγή, µε τίτλο "Μελίνα: Όπου και να ταξιδέψω 

η Ελλάδα....". Η πρεµιέρα θα δοθεί στη Βασιλική του 

Αγίου Αχιλλείου, στις 24 Αυγούστου. Η Μαρία Ναυ-

πλιώτου µαζί µε τον Γιάννη Στάνκογλου θα ξετυλίξουν 

πτυχές από τη ζωή µιας γυναίκας που αγάπησε πάνω 

από όλα την Ελλάδα. Η ίδια παράσταση θα ανέβει και 

στο Ηρώδειο, στην Αθήνα, στις αρχές Σεπτεµβρίου.

Η είσοδος στο φεστιβάλ Πρεσπών είναι ελεύθερη για 

το κοινό.

Tο 13ο ∆ιεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήµης 

και Τεχνολογίας «CEST 2013», θα πραγµατοποιηθεί 

στην Αθήνα, από τις 5 έως τις 7 Σεπτεµβρίου 2013.

Το συγκεκριµένο συνέδριο που διοργανώνεται από 

το ∆ιεθνές ∆ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και 

Τεχνολογίας (Global Network on Environmental 

Science and Technology-Global NEST), πραγµατοποι-

είται κάθε δύο χρόνια και συγκεντρώνει επιστήµονες 

από Πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα, δηµόσιες 

υπηρεσίες και βιοµηχανίες, που ασχολούνται µε 

θέµατα περιβάλλοντος. 

"Πρέσπες 2013"

∆ιεθνές Συνέδριο  
Περιβαλλοντικής  

Επιστήµης

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 

παρουσιάζει έκθεση µε  έργα από τις φω-

τογραφικές αποστολές των Munem Wasif, 

Ed Kashi, Chris Jordan και Simon Norfolk, 

οι οποίες διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του 

διεθνούς βραβείου Pictet, που φιλοδοξεί 

να στρέψει την προσοχή του κοινού στις 

σύγχρονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

προκλήσεις.

Επίσης, στην έκθεση, που θα διαρκέσει έως 

τις 30 Σεπτεµβρίου, παρουσιάζεται βιντε-

οπροβολή µε τα έργα των φωτογράφων 

Robert Adams, Daniel Beltra, Mohamed 

Bourouissa, Philippe Chancel, Edmund 

Clark, Carl De Keyzer, Luc Delahaye, Rena 

Effendi, Jacqueline Hassink, An - My Lê, 

Joel Sternfeld και Guy Tillim, που επιλέχθη-

καν στην τελική φάση του τέταρτου βραβείου 

Pictet, µε θέµα τη «∆ύναµη».

Ο πρώτος κύκλος του βραβείου είχε ως 

θέµα το «Νερό (Water)», ο δεύτερος τη «Γη 

(Earth)», ο τρίτος την «Ανάπτυξη (Growth)» 

και ο τέταρτος τη «∆ύναµη (Power)». 

Στους φωτογράφους Munem Wasif, 

Ed Kashi, Chris Jordan και Simon 

Norfolk, των οποίων το έργο πα-

ρουσιάζεται για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα, ανατέθηκε να φωτογραφί-

σουν το Μπαγκλαντές, τη Μαδαγα-

σκάρη, την Κένυα και το Αφγανιστάν, 

αντίστοιχα στους τέσσερις κύκλους 

του βραβείου.

Πληροφορίες: Τηλ.:  2310 566716.

«Βραβευµένες» φωτογραφίες  
περιβαλλοντικής ευαισθησίας

Η πρόκληση της "έξυπνης εξειδίκευσης":  Ευκαι-

ρία ή απειλή για την Ελλάδα της περιφέρειας της 

Ευρώπης; 

ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Επιµόρφωσης Μελών ΤΕΕ

25
Σεπτεµβρίου

2013

10ο ∆ιεθνές Συνέδριο Σηµει-

ωτικής: «Κόσµοι που αλλάζουν & Σηµεία των 

καιρών» 

ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Σηµειωτική 
Εταιρεία, Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας

4-6
Οκτωβρίου

2013

 Ευρωπαϊκό συνέδριο: "Απασχό-

ληση των νέων στην Ευρώπη – Εκπαιδευτικές 

έννοιες, έργα, πρότυπα ποιότητας"

ΑΘΗΝΑ

Ένωσης Κέντρων Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης της 
Ευρώπης

23-26
Οκτωβρίου

2013

CHRIS JORDAN

ED KASHI
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Μηνύµατα για τον Γιάννη Φούρκα

Κλείνουν 14 ∆ΟΥ σε νησιά

Συλλογικοί φορείς και θεσµικοί εκπρόσωποι του τεχνικού κόσµου εξέδωσαν 

µηνύµατα για τον θάνατο του Γιάννη Φούρκα, που έχασε τη µάχη µε τον καρ-

κίνο και έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Ειδικότερα:

-Ο ΠΣ∆ΜΕ σηµειώνει σε ανακοίνωση του: «Έφυγε από κοντά µας ο Γιάννης 

Φούρκας. Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος του ΕΜΠ, µέλος του ΠΣ∆ΜΗ, Πρόε-

δρος του Περιφερειακού Τµήµατος Εύβοιας από το 1983 µέχρι το 1989, δια-

κεκριµένο στέλεχος του συνδικαλιστικού κινήµατος των µηχανικών, το οποίο 

υπηρέτησε από πολλές θέσεις, µε αποκορύφωµα τη συµµετοχή του στη ∆Ε 

του ΤΕΕ από το 2003 µέχρι σήµερα. Το ∆Σ του ΠΣ∆ΜΗ στο άκουσµα της θλι-

βερής είδησης αποφάσισε: Να εκφράσει τα θερµά του συλλυπητήρια στην 

οικογένεια του εκλιπόντος, εκ µέρους του συνόλου των συναδέλφων του µη-

χανολόγων ηλεκτρολόγων. Να παραστεί στον τελευταίο αποχαιρετισµό στον 

εκλεκτό συνάδελφο, αύριο Τρίτη 20 Αυγούστου, στις 15.30, στον Ιερό Ναό του 

Κοιµητηρίου Χαλανδρίου. Να καταθέσει στεφάνι στη µνήµη του».  Η ανακοί-

νωση του Συλλόγου καταλήγει αναφέροντας:  «Καλό Ταξίδι φίλε Γιάννη...»

-Ο Πρόεδρος Πιττός Παναγιώτης και η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ Τµή-

µατος Βορειανατολικού Αιγαίου µε ανακοίνωση τους  «εκφράζουν τα θερµά 

τους συλλυπητήρια για τον χαµό του συναδέλφου Γιάννη Φούρκα, Μηχανο-

λόγου Μηχανικού, µέλος της ∆. Ε. του ΤΕΕ, σε όλους εµάς που τον γνωρίσαµε  

για τους αγώνες του για τα δικαιώµατα των Μηχανικών  και την πρόοδο της 

χώρας από το Πολυτεχνείο µέχρι σήµερα  θα τον θυµόµαστε πάντα. Aς είναι 

ελαφρύ το χώµα που θα τον σκεπάσει».

Την αναστολή της λειτουργίας των τελευταίων 14 

∆ΟΥ σε νησιά, από την 1η Σεπτεµβρίου, ανακοίνω-

σε το υπουργείο Οικονοµικών, ολοκληρώνοντας το 

σχέδιο για την ενοποίηση των ∆ηµόσιων Οικονο-

µικών Υπηρεσιών. Εκπληρώνεται έτσι η µνηµονια-

κή υποχρέωση για λειτουργία 120 ∆ΟΥ σε επίπεδο 

χώρας εντός του 2013, έναντι των 290 ∆ΟΥ που 

λειτουργούσαν το 2011, σύµφωνα µε το ΥΠΟΙΚ.

Οι 14 ∆ΟΥ, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία 

την 1/9/2013 είναι: 'Αγιος Κήρυκος, Αίγινα, 'Αν-

δρος, Κάλυµνος, Κάρπαθος, Κέα, Λήµνος, Μήλος, 

Πόρος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σπέτσες, Τήνος, Ύδρα. 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, "η επιλο-

γή των ∆ΟΥ που παραµένουν σε λειτουργία έγινε 

αυστηρά βασιζόµενη σε κριτήρια, όπως αποτυ-

πώθηκαν στο ∆ελτίο Τύπου της 14/01/2013 του 

ΥΠΟΙΚ και αναλύθηκαν στο σχετικό Πόρισµα της 

Επιτροπής Ενοποιήσεων ∆ΟΥ (Οκτώβριος 2012), 

τα οποία εν συντοµία ήταν οικονοµικά (δηλαδή τα 

έσοδα που συνέλεξαν οι Εφορίες κατά το 2011) και 

διοικητικά (έτσι ώστε κάθε Νοµός να έχει τουλάχι-

στον 1 ∆ΟΥ εν λειτουργία)". Σηµειώνεται πως "ει-

δικά για τους 2 νοµούς της χώρας που διαθέτουν 

ευρύ νησιωτικά συµπλέγµατα, λήφθηκε µέριµνα 

ώστε να παραµείνουν σε λειτουργία 5 ∆ΟΥ στις 

Κυκλάδες και 2 ∆ΟΥ στα ∆ωδεκάνησα, σε αντί-

θεση µε την πλειονότητα των νοµών της χώρας, 

όπου πλέον λειτουργεί µόνο 1 ∆ΟΥ. Η απόφαση 

αυτή έγινε λαµβάνοντας υπόψη τη νησιωτικότητα, 

καθώς και το άρθρο 101 (παράγραφοι 2 και 3) του 

Ελληνικού Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο: 

«...ο νοµοθέτης και η ∆ιοίκηση, όταν δρουν κα-

νονιστικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη τις 

ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών". 

Σε κάθε µια από αυτές τις ∆ΟΥ που αναστέλλεται 

η λειτουργία τους, ιδρύεται ένα Γραφείο Εξυπηρέ-

τησης Φορολογουµένων (ΓΕΦ), το οποίο λειτουρ-

γεί ως ένα Φορολογικό ΚΕΠ. Στα ΓΕΦ, τα οποία 

στεγάζονται σε κτήρια των ΟΤΑ, οι πολίτες µπο-

ρούν να διεκπεραιώνουν κάθε εργασία, για την 

οποία προσέρχονταν µέχρι σήµερα στις ∆ΟΥ. Ήδη 

λειτουργούν τέτοια ΓΕΦ σε αρκετές πόλεις πανελ-

λαδικώς, καλύπτοντας τις ανάγκες των πολιτών. 

Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι διοικητικές ρυθ-

µίσεις έτσι ώστε οι πολίτες να µην υποχρεώνονται 

πλέον να προσέρχονται στις Εφορίες για διενέρ-

γεια φορολογικών εργασιών. Ήδη το υπουργείο 

Οικονοµικών έχει προβεί σε ηλεκτρονικοποίηση 

διαδικασιών στο πλαίσιο του TAXISnet, παρέχο-

ντας ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες στους 

πολίτες µέσω διαδικτύου (www.taxisnet.gr), ενώ 

και νέες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν στο άµεσο 

προσεχές διάστηµα. Παράλληλα συνεχίζονται οι 

εργασίες µε στόχο µέχρι τέλος του 2013 να είναι 

εφικτή η διεκπεραίωση όλων των πληρωµών που 

διενεργούνταν στις ∆ΟΥ αποκλειστικά στις Τράπε-

ζες, έτσι ώστε να καταργηθούν τα ταµεία από τις 

∆ΟΥ και συνεπώς να εξαλειφθεί η υποχρέωση των 

πολιτών να προσέρχονται στις ∆ΟΥ για διεκπεραί-

ωση πληρωµών.
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Χάρη στις τεράστιες πλουτοπα-

ραγωγικές πηγές της «µαύρης 

ηπείρου», χωρίς υπερβολή, 

διατηρείται η ανάπτυξη στις 

πλούσιες χώρες. 

Η συνοπτική, αλλά παραστατική 

παρουσίαση των δεδοµένων 

κατά κατηγορία τελικού προϊό-

ντος, που δηµοσιεύουµε από τη 

∆ευτέρα και ολοκληρώνουµε 

σήµερα, είναι ο αδιάψευστος 

µάρτυρας. 

Το βέβαιο είναι ότι, έως τώρα, 

οι λαοί της Αφρικής δεν επω-

φελούνται από τον πλούτο τους 

και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό 

συµπέρασµα το οποίο θα πρέ-

πει να µας προβληµατίζει. 

Aναπαράσταση του αρχικού 
σχεδίου του συστήµατος GPS, 

µε 24 δορυφόρους GPS (4 
δορυφόροι σε καθεµία από τις 
6 τροχιές). Οι αριθµοί δείχνουν 

την εξέλιξη του αριθµού των 
ορατών δορυφόρων από ένα 

σηµείο (450 Βόρεια) που δείχνει 
το βέλος. Ο ρυθµός χρόνου της 

αναπαράστασης, είναι 2.880 
φορές ταχύτρος από τον πραγ-

µατικό ρυθµό χρόνου  
(κάθε µισό λεπτό αντιπροσω-

πεύει 24 ώρες).

ΠΕΤΡΕΛΑ ΙΟ
Το 2012 η Αφρική παρήγαγε το ένα δέκατο του συνολικού πετρελαίου στον κόσµο, περίπου 9,4 εκατ. βαρέ-

λια την ηµέρα.

Η τιµή του πετρελαίου ήταν  

102,47 δολάρια το βαρέλι (Ιούλιος 2013)

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ Η  
ΝΙΓΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΕΙ:

εκατ. 
βαρέλια2,5

πετρέλαιο την 
ηµέρα(2011)

των κρατικών εσόδων 

είναι από το πετρέλαιο 
(2011)

των συναλλαγµατικών 

εσόδων προέρχονται 

από το πετρέλαιο (2011)

της παγκόσµιας παραγωγής (2011)

Το 2011, ο τοµέα των υδρογονανθράκων, 

συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής αργού 

πετρελαίου, φυσικού αερίου και προϊόντος 

διϋλισης πετρελαίου, αποτελούσαν περίπου το 

15% του ΑΕΠ της χώρας. Η Νιγηρία διαθέτει 

37 δισεκατοµµύρια βαρέλια αποδεδειγµένων 

αποθεµάτων πετρελαίου, αρκετό για να κρα-

τήσει την προχή πετρελαίου στα επίπεδα του 

2011 για 40 χρόνια.

Το ΑΕΠ της χώρας είναι  

244 δισ. δολάρια (2011)

ΝΙΓΗΡΙΑ
ΑΓΚΟΛΑ
ΑΛΓΕΡΙΑ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ

Αφρική

11%  
πετρέλαιο

80% 95%

Σε ένα παλιό γκαράζ στο Σαν Φρανσίσκο στεγάζεται από τις αρχές του 2011 ένα …εκκολαπτήριο 

νεοσύστατων επιχειρήσεων Hardware. Η ιδέα για το στήσιµό του ανήκει στον Jeremy Conrad, ο 

οποίος µετά τις σπουδές µηχανολογίας στο ΜΙΤ µετακόµισε στην µεγάλη αυτή πόλη της δυτικής 

ακτής των ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι ενώ υπήρχαν πάρα πολλά εργαστήρια δηµιουργίας νέων dot-coms 

και κινητών εφαρµογών, δεν υπήρχε κανένα που να προωθεί την κατασκευή και πώληση φυσικών 

προϊόντων. Ο 28χρονος µηχανολόγος κατέληξε στην απόφαση να δηµιουργήσει το Λήµνος Labs 

και σε συνεργασία µε άλλους νέους, µέσα σε δυο χρόνια πέτυχε να δει από τις εµπνεύσεις τους να 

απογειώνονται εµπορικά. 

Μερικές από τις κατασκευές τους µοιάζουν παράδοξες, όπως για παράδειγµα ένα ροµπότ που 

ονοµάζεται Patty και µπορεί να συσκευάσει και προωθήσει ως τον πελάτη ένα burger σε λιγότερο 

από 30 δευτερόλεπτα. Οι δηµιοργοί του πιστεύουν ότι αυτή η συσκευή µπορεί να αντικαταστήσει 

πολλούς εργαζόµενους εξοικονοµώντας περίπου 9 δισ. δολάρια από τη βιοµηχανία του fast-food 

στις ΗΠΑ. Μια άλλη δραστηριότητά τους, η Airware, ασχολείται µε τα λειτουργικά συστήµατα για 

εµπορικά αεροσκάφη χωρίς χειριστή, έχοντας ήδη λάβει παραγγελίες πάνω από 10 εκατοµµύρια 

δολάρια αυτό το χρόνο.

Εκτός πορείας κατάφεραν να βγάλουν φοιτητές του πανεπιστηµίου του Τέξας ένα πολυτελές γιοτ, 

χακάροντας το σύστηµα πλοήγησης, έχοντας …συνεργούς τους ιδιοκτήτες του, δίχως το πλήρωµα 

να αντιληφθεί οτιδήποτε. Οι φοιτητές έβγαλαν εκτός πορείας το γιοτ µεταδίδοντας παραπλανητικά 

σήµατα GPS προς το σκάφος, µε αποτέλεσµα ο καπετάνιος να πιστεύει ότι υπάρχει απόκλιση πορεί-

ας 3 µοιρών και να διορθώσει την πορεία.

Σκοπός του εγχειρήµατος ήταν να αποδειχτεί πόσο εύκολο είναι κάποιος να χακάρει το GPS και 

να σε οδηγήσει εκεί που θέλει ένα πλοίο ή και οποιονδήποτε βασίζεται στο σύστηµα αυτό για τις 

µετακινήσεις του !

Το GPS (Global Positioning System) είναι το παγκόσµιο σύστηµα εντοπισµού θέσης, το οποίο βασί-

ζεται σε ένα "πλέγµα" εικοσιτεσσάρων δορυφόρων της Γης, στους οποίους υπάρχουν ειδικές συ-

σκευές, οι οποίες ονοµάζονται "δέκτες GPS". Οι δέκτες αυτοί παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για 

τη θέση ενός σηµείου, το υψόµετρό του, την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης του. Επίσης, 

σε συνδυασµό µε ειδικό λογισµικό χαρτογράφησης µπορούν να απεικονίσουν γραφικά τις πληρο-

φορίες αυτές. Το σύστηµα ξεκίνησε από το Υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ και ονοµάστηκε "NAVSTAR 

GPS" (Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System). Το δορυφορικό αυτό 

σύστηµα ρυθµίζεται καθηµερινά από τη Βάση Πολεµικής Αεροπορίας Σρίβερ (Schriever) µε κόστος 

400 εκατοµµύρια δολάρια το χρόνο.



Σε διεθνή διαγωνισµό για την ανάδειξη ανα-

δόχου, που θα αναλάβει την παραλαβή και δι-

αχείριση των υγρών αποβλήτων πλοίων, µε τη 

δηµιουργία ταυτόχρονα χερσαίας εγκατάστα-

σης, περιµετρικά ή κοντά στη λιµενική ζώνη του 

ΟΛΠ, µε παραχώρησή της στον Οργανισµό, µετά 

τη λήξη της σύµβασης, αναµένεται να προχωρή-

σει η διοίκηση του Οργανισµού Λιµένος Πειραι-

ώς.  Η θαλάσσια περιοχή της Λιµενικής Ζώνης 

του ΟΛΠ ΑΕ εκτείνεται από τον Κεντρικό Λιµένα 

Πειραιά µέχρι τον λιµενίσκο Περάµατος και την 

περιοχή Κυνόσουρας Σαλαµίνας, ενώ η διάρκεια 

της σύµβασης του έργου, η έναρξη της οποίας, 

δεν θα γίνει νωρίτερα από την 31/07/2014, ανα-

µένεται να καθορισθεί µε την προκήρυξη του 

διαγωνισµού, ο οποίος θα λάβει υπόψη του και 

το ύψος της απαιτούµενης επένδυσης.

Το κόστος παροχής των υπηρεσιών παραλαβής 

και διαχείρισης υγρών αποβλήτων θα καλύπτε-

ται από τα πλοία, ενώ ο παραχωρησιούχος που 

θα αναλάβει το έργο, θα πληρώνεται για την πα-

ροχή των υπηρεσιών του µε δική του µέριµνα 

και ευθύνη.

Η τιµολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών θα 

γίνεται σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τα κα-

θορισµένα από τον ΟΛΠ Α.Ε. "Τέλη και Τιµολόγια 

παροχής ευκολιών υποδοχής καταλοίπων".

Ο παραχωρησιούχος θα υποχρεούται να απο-

δίδει στον ΟΛΠ ΑΕ ποσοστό επί των εισπρατ-

τόµενων τελών και τιµολογίων, το οποίο είναι 

αναγκαίο για την παροχή από τον ΟΛΠ ΑΕ υπη-

ρεσιών δηµόσιας ωφέλειας σχετιζόµενων µε τη 

λειτουργία του λιµένα (εκβαθύνσεις λιµένος, 

καθαρισµοί - απορρυπάνσεις, προστασία δηµό-

σιας υγείας και περιβάλλοντος κλπ).

Σηµειώνεται δε, ότι για την αποτροπή της ρύ-

πανσης των θαλασσών και την προστασία του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος µε τον περιορισµό 

της απόρριψης στη θάλασσα αποβλήτων πλοίου 

και καταλοίπων φορτίου, έχει εκδοθεί η Οδηγία 

2000/59/ΕΚ, η οποία επιβάλει στους λιµένες 

να διαθέτουν λιµενικές εγκαταστάσεις παρα-

λαβής, κατάλληλες να καλύψουν τις ανάγκες 

των πλοίων που χρησιµοποιούν συνήθως τον 

λιµένα, χωρίς να γίνονται αιτία αδικαιολόγητης 

καθυστέρησης των πλοίων. Σήµερα τη διαχεί-

ριση των υγρών αποβλήτων και καταλοίπων 

πλοίων από θαλάσσης και ξηράς ο ΟΛΠ την έχει 

αναθέσει σε δύο εταιρείες και ο σχετικός δια-

γωνισµός γίνεται κάθε πέντε χρόνια. Ο ΟΛΠ ΑΕ 

εφαρµόζει σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης 

αποβλήτων των πλοίων που καταπλέουν στις λι-

µενικές εγκαταστάσεις του Οργανισµού Λιµένος 

Πειραιώς ΑΕ που επανεγκρίνεται ανά τριετία 

από τον υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, ενώ το 

κόστος της παροχής υπηρεσιών συλλογής, επε-

ξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων πλοίων, 

καλύπτεται από τα πλοία, µε βάση την αρχή «ο 

ρυπαίνων πληρώνει». Τα Τέλη και Τιµολόγια 

παροχής ευκολιών υποδοχής καταλοίπων στον 

Λιµένα Πειραιά έχουν εγκριθεί από το υπουρ-

γείο Ναυτιλίας & Αιγαίου, είναι δηµοσιευµένα 

σε ΦΕΚ και είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα 

του ΟΛΠ ΑΕ στο διαδίκτυο.

Ο ΟΛΠ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Με σύµβαση παραχώρηση µονάδα διαχείρισης  
των αποβλήτων πλοίων στον Πειραιά 

Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης 

πυρκαγιάς σε διάφορες περιοχές της Ελλά-

δας για αύριο, σύµφωνα µε τον Χάρτη Πρό-

βλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η 

Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας 

(ΓΓΠΠ) (www.civilprotection.gr). Σύµφωνα 

µε ανακοίνωση της γενικής γραµµατείας, 

στο «κόκκινο» βρίσκονται αύριο η Αττική, 

η Νότια Εύβοια, ο Έβρος, οι Κυκλάδες, οι 

Σποράδες, η Σκύρος, η Θάσος, η Σαµοθρά-

κη και η Λήµνος. Η γενική γραµµατεία έχει 

ενηµερώσει τις κρατικές υπηρεσίες, καθώς 

και τους οργανισµούς περιφερειακής και 

τοπικής αυτοδιοίκησης των παραπάνω πε-

ριοχών, να βρίσκονται σε αυξηµένη ετοι-

µότητα προκειµένου να αντιµετωπίσουν 

άµεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Επίσης, 

προειδοποιεί τους πολίτες να αποφεύγουν 

ενέργειες στην ύπαιθρο που µπορούν να 

προκαλέσουν πυρκαγιά.

Õøçëüò êßíäõíïò  

ðõñêáãéÜò
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Τις δυνατότητες ένταξης σε συγχρηµατοδοτού-

µενο πρόγραµµα Σύµπραξης ∆ηµοσίου Ιδιωτικού 

Τοµέα (Σ∆ΙΤ) των υποθαλάσσιων ηλεκτρικών δι-

ασυνδέσεων των νησιών της χώρας και ιδιαίτερα 

της Κρήτης, θα εξετάσουν από κοινού σε σύσκεψη 

η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και του ΥΠΑΑΝ. Ειδικότερα, 

στη σύσκεψη, που θα γίνει τη ∆ευτέρα 26 Αυ-

γούστου, στις 17.00, θα διερευνηθεί η δυνατότη-

τα ένταξης των έργων υποθαλάσσιας ηλεκτρικής 

διασύνδεσης τόσο σε πηγές χρηµατοδότησης 

της επόµενης Προγραµµατικής Περιόδου Σ.Ε.Σ. 

2014 – 2020, όσο και σε πηγές του ιδιωτικού το-

µέα. Η διερεύνηση θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη 

την ένταξη του έργου ως µέρους της ενεργειακής 

διασύνδεσης «EuroAsia Interconnector», που 

διασυνδέει τα συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας 

της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, µετα-

φορικής ισχύος 2000 MW µέσω της πόντισης ηλε-

κτρικού καλωδίου µεταξύ των τριών χωρών. Το 

συγκεκριµένo έργο εντάχθηκε στα «Έργα Κοινού 

Ενδιαφέροντος» (Projects of Common Interest) 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ίδια σύσκεψη θα 

συζητηθούν και άλλα θέµατα κοινού ενδιαφέρο-

ντος των δύο υπουργείων (αδειοδοτήσεις επιχει-

ρήσεων, νέο ΕΣΠΑ, πρόγραµµα Εξοικονόµηση 

κατ’ οίκον κτλ).

Óýóêåøç ãéá Ýíôáîç õðïèáëÜóóéùí çëåêôñéêþí 

äéáóõíäÝóåùí óå ÓÄÉÔ
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Έντονο παρασκήνιο για τη διαµόρφωση του τελικού 

σχεδίου- ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ- Κινητικότητα στο τρίγωνο Αθή-

νας-Βρυξελλών-Βερολίνου για οριστική λύση στο ελληνικό πρόβληµα 

ΑΠΟ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Η 
ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ «ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α» 
προστασία της πρώτης κατοικίας για τα χαµηλά εισοδήµατα- ΛΥΣΗ 
ΣΤΟΝ ΓΟΡ∆ΙΟ ∆ΕΣΜΟ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ- Κρίσιµη συνάντηση 

σήµερα του Αντ. Σαµαρά µε τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Πού επικεντρώθηκαν οι συνοµιλίες Άσµουσεν στην Αθή-

να- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΓΙΑ ΕΞΟ∆Ο 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ- Η συζήτηση για τη νέα βοήθεια στην Ελλάδα δεν θα 

ανοίξει πριν από την άνοιξη του 2014- Ποιοι Έλληνες επιχειρηµατίες 

-

µογή στις ανάγκες της αγοράς και τις απαιτήσεις της τρόικας- ΕΤΟΙ-
ΜΑΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΤΡΑ-
ΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑ 13-14 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ- Μέσω κοινοτικών πόρων η κάλυψη του χρηµατοδο-

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΛΑΡΚΟ
ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ 3,3 ∆ΙΣ. ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑ-
ΜΗΝΟ ΑΡΓΟΥΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΙΣ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΑΝΑΡΠΑΣΤΑ ΤΑ ∆ΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Ανάσα για την 

ΡΩΣΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 18 ∆ΙΣ. ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ- Βρήκαν καταφύγιο στις Παρθένους Νήσους.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Το Σεπτέµβριο θα ανοίξει ένα φλέγον θέµα 

για επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες- ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ- Το ΥΠΑΝ αναµένει σύντοµα πόρισµα 

-

µακρύνει τον κίνδυνο κουρέµατος καταθέσεων- «ΑΣΠΙ∆Α» 13 ∆ΙΣ. 
ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ- ΤΧΣ και αποθεµατικά καλύπτουν τις µελλο-

από Ρώσους αυξήθηκαν κατά 42% στο εξάµηνο- ΡΕΚΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙ-
ΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ 
ΠΑΚΕΤΟ.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΗΠΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ- Εξετάζεται η 

άρση της απαγόρευσης να αφορά 10.000 ακίνητα, εµπορικά και εξοχικά 

ΠΟΡΟΙ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ- Την τριετία 

3,3 ∆ΙΣ. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΗ-
ΜΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ- Φόρµουλα για βοή-

θεια µε κοινοτικά κονδύλια ως το 2016- ελάφρυνση χρέους µε µείωση 

επιτοκίου χωρίς νέα µέτρα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Έχουν παρέµβει πριν από τη συνάντηση Σαµαρά-

Βενιζέλου- ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΡΕΝ, ΑΣΜΟΥΣΕΝ 
ΥΠΕΡ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΩΡΙΣ Α∆ΕΙΑ.

ΕΘΝΟΣ: Ποιοι, πόσοι και από ποια νοσοκοµεία φεύγουν- ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ 
ΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΣΥ
Στουρνάρα- ΕΦΕΡΕ «ΛΑΪΤ» ΠΑΚΕΤΟ, ΤΡΟΜΑΞΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ- 

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ- Θύµατα και πολλά παιδιά- Πάνω από 1.300 οι 

νεκροί.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ «∆ΕΝ 

ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»- Η κυβέρνηση 

επεξεργάζεται σχέδιο για την προστασία των οικονοµικά αδύναµων από 

«ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΕΡΙΜΕΝΕ-
ΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ»- Το παρασκήνιο των συνοµιλιών του Άσµουσεν της 

ΕΚΤ στην Αθήνα.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: 

ΠΛΑΣΑΡΟΥΝ «MNHMONIO LIGHT»
ΜΠΕΡ∆ΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η εγκύκλιος που πυροδοτεί συγκρούσεις στις πλάτες 

των ασθενών για τις συνταγογραφήσεις και τη δραστική ουσία- ΦΩΤΙΕΣ 
ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΟΥΤΟΥ- Έτσι 

ζηµιώνεται ολόκληρη η κοινωνία.

Η ΑΥΓΗ: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΖΟΜΠΙ ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΨΕΥΤΟ∆ΙΛΗΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ΤΟ «ΝΕΟ ∆ΑΝΕΙΟ Ή 
ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ».

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ένα έγγραφο που χρονολογείται από το 1979 εξηγεί 

την τεχνική της εξ’ αποστάσεως µαζικής πλύσης εγκεφάλου µε τη χρήση 

µικροκυµάτων- «ΣΙΩΠΗΛΑ ΟΠΛΑ» ΓΙΑ ΑΘΟΡΥΒΟ ΠΟΛΕΜΟ!
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ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΤΕΓΗΣ

H NAYTEMΠOΡIKH |  Σελίδες 1-7 | 22/08/2013

Άλλη µια βραδυφλεγή βόµβα στα θεµέλια της παρού-

σας κυβέρνησης, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιοι θα 

θιγούν άµεσα, συνιστά το ζήτηµα της ριζικής αλλαγής 

του προστατευτικού καθεστώτος, το οποίο ισχύει στην 

εµπορική και επαγγελµατική στέγη. Τέθηκε ξαφνικά 

από την τρόικα, στις αρχές Ιουλίου και, όπως φαίνε-

ται, αρχίζει τώρα να προκαλεί ανησυχία στο οικονοµι-

κό επιτελείο. Ενώ είναι υποχρεωµένο να το αντιµετω-

πίσει, στην παρούσα συγκυρία, εκτιµάται πως, σε συν-

δυασµό µε την «καυτή πατάτα» των πλειστηριασµών, 

θα οδηγούσε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Στη χθεσινή σύσκεψη των κ. Στουρνάρα, Χατζηδά-

κη και Σταµάτη, ανάµεσα στα άλλα, όπως δηµόσιες 

συµβάσεις, αδειοδοτήσεις της επιχειρηµατικότητας, 

µελέτη ΟΟΣΑ για την ελληνική ανταγωνιστικότητα, 

πλειστηριασµοί κλπ., δόθηκε βαρύτητα στο επίµαχο 

θέµα και αντηλλάγησαν απόψεις, όσον αφορά κυρίως 

στην τακτική που θα ακολουθηθεί και τα χρονοδια-

γράµµατα.

Ασφαλώς, η έλευση της τρόικας στην Αθήνα, τον ερ-

χόµενο µήνα, δηµιουργεί πρόσθετες πιέσεις, καθώς 

πρέπει να υπάρξει κάποια απάντηση για το τι µέλλει 

γενέσθαι.

Ούτως ή άλλως, στα τέλη Αυγούστου πρόκειται να κα-

τατεθεί για το συγκεκριµένο θέµα το πόρισµα επιτρο-

πής που έχει συγκροτήσει το υπουργείο Ανάπτυξης 

και στην οποία µετέχουν, µεταξύ άλλων, εκπρόσωποι 

στο ΥΠΑΝ σηµειώνουν ότι οι δροµολογούµενες πα-

ρεµβάσεις θα κρίνουν κρίσιµα ζητήµατα των εµπορι-

 # Την άυλη εµπορική αξία. Ποιος την παράγει, ποιος 

την εισπράττει και σε ποια µορφή; Ποιες οι αντικει-

µενικές παράµετροι προσδιορισµού της; # Τη διάρ-

κεια της σύµβασης µίσθωσης, θα υπάρχει διάρκεια ή 

κανένα χρονικό όριο και άρα πλήρης απελευθέρωση; 

# Την αποζηµίωση του ιδιοκτήτη προς τον επιχειρη-

µατία ενοικιαστή, θα µειωθεί; θα καταργηθεί; # Τις 

ανανεώσεις. Βάσει ποιων κριτηρίων θα υπογράφονται; 

# Την ισχύ νέου απελευθερωµένου καθεστώτος - 

εµπορικών - επαγγελµατικών µισθώσεων, θα υπάρξει 

µεταβατικό στάδιο; # Την αναδροµικότητα. Στόχος να 

µην υπάρξει, ώστε να αποφευχθούν περίπλοκα νοµικά 

ζητήµατα. # Το δίκαιο περί εξώσεων. Στόχος να µην 

πειραχθεί -εξάλλου οι εξώσεις ρυθµίζονται από άλλο 

πλαίσιο.

Η αγορά βεβαίως, φαίνεται να είναι προετοιµασµένη 

για εξελίξεις, ακόµη και µέσα στο Σεπτέµβριο. Πε-

ρισσότερο από πιθανή θεωρεί την ψήφιση σχετικού 

νόµου, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο πρόεδρος της 

Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟ-

η κυβερνητική πρόθεση είναι να προωθηθεί η απε-

λευθέρωση, το συντοµότερο δυνατόν. Οι ιδιοκτήτες, 

από την πλευρά τους, συµφωνούν στο γενικό πλαίσιο, 

σηµειώνουν, όµως, ότι οι όποιες νέες ρυθµίσεις καλό 

θα είναι να εφαρµοσθούν στα καινούργια µισθώµατα 

και για τα παλιά να προβλεφθεί σταδιακή απελευθέ-

ρωση. Τόσο ο κ. Παραδιάς όσο και ο πρόεδρος της 

Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ). 

Βασίλης Κορκίδης, φαίνεται να συµφωνούν ότι πρέπει 

να υπάρξει µεταβατικό στάδιο για τις υφιστάµενες 

µισθώσεις. Κατά τον κ. Κορκίδη, χρειάζεται ελάχιστη 

διάρκεια της µισθωτικής σύµβασης. Κατανοεί πως 

είναι δύσκολο το όλο θέµα και παρά το γεγονός ότι 

ίδιος θα προτιµούσε τη διατήρηση της 12ετιας, που 

ισχύει σήµερα, αυτό θα αλλάξει. Άρα, θεωρεί ρεα-

λιστική µια πρόταση για 9 χρόνια, κατ' αρχήν. Από 

εκεί και πέρα, σηµειώνει ότι η άυλη εµπορική αξία, ο 

λεγόµενος «αέρας», είναι καιρός να καταργηθεί. Ο κ. 

Κορκίδης τάσσεται υπέρ ειδικού καθεστώτος για τις 

εµπορικές µισθώσεις, όπως επίσης και του δικαιώ-

µατος του µισθωτή να µεταβιβάζει τη µισθωτική σχέ-

ση σε νοµικό πρόσωπο ή στους διαδόχους του, και, 

τέλος, να διατηρηθεί η ρήτρα εξώσεως, αλλά χωρίς 

αξίωση µισθωµάτων, αν ο µισθωτής κλείσει την επι-

χείρησή του, ώστε να µην εξοντωθεί οικονοµικά. 

Υπενθυµίζεται ότι η ισχύουσα νοµοθεσία ορίζει πως, 

τουλάχιστον επί µία 12ετία, οι ιδιοκτήτες γραφείων ή 

καταστηµάτων δεν µπορούν να διώξουν τον επιχειρη-

µατία που έχει υπογράψει µισθωτήριο συµβόλαιο για 

κατάστηµα ή γραφείο. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτή-

της θέλει να διώξει τον επιχειρηµατία, θα πρέπει να 

του καταβάλει αποζηµίωση 24 µηνών.

Αν δεν καταγγελθεί το µισθωτήριο, µέσα σε εννέα 

µήνες µετά το πέρας της 12ετίας, τότε αυτόµατα παρα-

τείνεται για άλλα τέσσερα χρόνια, δηλαδή στα 16.

Οι εκπρόσωποι των δανειστών αξιώνουν την κατάρ-

γηση του θεσµικού πλαισίου που ορίζει το χρονικό 

διάστηµα κατά το οποίο οι ιδιοκτήτες δεν µπορούν 

να διώξουν τους ενοικιαστές-επιχειρηµατίες από τα 

καταστήµατα ή τα γραφεία που µισθώνουν, πέραν κά-

ποιων εξαιρέσεων.

Το σκεπτικό της τρόικας είναι ότι η απελευθέρωση θα 

διευκολύνει την είσοδο ξένων επενδυτών στην αγορά 

των εµπορικών και επαγγελµατικών ακινήτων.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-3 | 22/08/2013

Τραπεζίτες από τις µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες 

προσέφυγαν στην κυβέρνηση ζητώντας να µη βιαστεί 

να πάρει απόφαση στο θέµα των πλειστηριασµών, 

αλλά, αντίθετα, να πέσουν άµεσα οι τόνοι, σύµφωνα 

µε απόλυτα διασταυρωµένες πληροφορίες.

Συγκεκριµένα, τραπεζίτες από τις συστηµικές τράπε-
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ζες έγιναν οι ίδιοι αποδέκτες εισηγήσεων όχι µόνο 

συνεργατών τους, αλλά και από στελέχη όλου του 

κλάδου, ότι το θέµα των πλειστηριασµών -και ειδικά 

όπως άνοιξε- προκαλεί πολύ σοβαρή ζηµιά στον τρα-

πεζικό κλάδο. Οι διευθύνοντες των τραπεζών κινήθη-

καν άµεσα στη συνέχεια και ήδη προχθές επικοινώ-

νησαν αρχικά µε την Τράπεζα της Ελλάδος, ζητώντας 

σύµφωνα µε πληροφορίες «πυροσβεστική παρέµβα-

ση» του κεντρικού τραπεζίτη Γιώργου Προβόπουλου. 

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, επικοινώνησαν 

και µε αρµόδια κυβερνητικά στελέχη για να εξηγή-

σουν τις ενστάσεις τους, καθώς το θέµα έπαιρνε «επί-

φοβες» διαστάσεις.

Άµεση φέρεται πως ήταν, µετά τις παρεµβάσεις αυ-

τές, η αλλαγή στάσης του υπουργού Οικονοµικών Γ. 

η «Ε», ο υπουργός Οικονοµικών φέρεται ότι, προχθές 

στο Μαξίµου και εν µέσω κυβερνητικής σύσκεψης, 

παρενέβη έντονα και ζήτησε από τον υπουργό ΠΕΚΑ 

Γ. Μανιάτη να ανασκευάσει πρωινές δηλώσεις του για 

το «σεισµόσηµο», επειδή «χτυπούσαν» τα ακίνητα...

Οι τράπεζες απαιτούν να πληρωθούν µεν για τα δάνεια 

που έδωσαν -από κεφαλαιούχους που µπορούν να τα 

εξοφλούν, αντί να κάνουν χρήση των ευεργετικών δι-

ατάξεων του νόµου.

Ταυτόχρονα δε, θέλουν να γλιτώσουν από τους «γύ-

πες» των distress funds, όπως επίσης και συνολικά 

από την αποµείωση της αξίας των υποθηκών τους, σε 

περίπτωση άγαρµπης και βιαστικής κίνησης.

Ειδικότερα, οι τράπεζες ανησυχούν ότι σε περίπτωση 

που ανοίξουν άγαρµπα και βιαστικά οι πλειστηρια-

σµοί, οι «γύπες» των αγορών, που έχουν βάλει στο 

µάτι τα ακίνητα και τα δανειακά χαρτοφυλάκια των 

τραπεζών µε υποθηκευµένα δάνεια, θα κάνουν «πάρ-

τι», θα αγοράζουν «κοψοχρονιά» χαρτοφυλάκια στε-

γαστικών δανείων µε υποθήκη νέων και καλών ακι-

νήτων, σε µια χώρα αντικειµενικά όµορφη, αφήνοντας 

δάνεια ισχνής αξίας στις τράπεζες.

Από την άλλη, οι τράπεζες ανησυχούν ότι αν βγουν 

στο σφυρί χιλιάδες ακίνητα σε µια αγορά που δεν 

απορροφά τα ήδη προσφερόµενα, τότε οι τιµές θα κα-

ταρρεύσουν και θα πέσουν άµεσα 30%-40%.

Αυτό θα αύξανε αµέσως τις ανάγκες των τραπεζών σε 

νέα κεφάλαια και θα απαιτούνταν νέες αυξήσεις κε-

φαλαίου. Οι τράπεζες κινούνται µε γνώµονα ότι αυτό 

πρέπει να αποφευχθεί οπωσδήποτε τώρα, ενώ διενερ-

γείται και ο έλεγχος της BlackRock.

Μάλιστα σύµφωνα µε πληροφορίες, η Τράπεζα της 

Ελλάδος εκτιµά ότι τα ακίνητα (και τα ενυπόθηκα) 

έχουν πέσει 30% έναντι πτώσης 60% που είχε υπολογί-

σει στον προηγούµενο έλεγχό της η BlackRock. Έτσι, 

εκτιµούν ότι είναι εντός των περιθωρίων.

Στο µεταξύ χθες, σύµφωνα µε πληροφορίες, ο πρω-

θυπουργός Α. Σαµαράς, ζήτησε επειγόντως από την 

Τράπεζα της Ελλάδος αναλυτικά στοιχεία για κάθε 

κατηγορία στεγαστικού δανείου από όλες τις τράπεζες 

και αυτές έσπευσαν να τα συγκεντρώσουν για να έχει 

η κυβέρνηση πλήρη εικόνα της αγοράς στη σηµερινή 

σύσκεψη.

ΠΟΙΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ  
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 19 | 22/08/2013

Οι Βρετανοί ήταν οι ξένοι τουρίστες που... απογοήτευ-

σαν τον ελληνικό τουρισµό, όπως δείχνουν τα στοιχεία 

του πρώτου εξαµήνου.

Αντιθέτως, επιβεβαιώνεται ότι οι Γάλλοι και οι Γερ-

µανοί (από τη ζώνη του ευρώ) αλλά και οι Ρώσοι και 

οι Αµερικανοί που επισκέφθηκαν τη χώρα µας, ήταν 

φέτος πολυπληθέστεροι. Εκτιµήσεις αναφέρουν ότι 

µεγάλη αύξηση υπήρξε και από την Τουρκία.

Η Τράπεζα της Ελλάδος µετά την ανακοίνωση του ισο-

ζυγίου που έδειξε αύξηση κατά 17,8% των εισπράξεων 

από τον τουρισµό, στο πρώτο εξάµηνο φέτος σε σχέση 

µε το περσινό, παρουσίασε χθες αναλυτικά στοιχεία, 

σύµφωνα µε τα οποία π αύξηση αυτή προκύπτει µε-

ταξύ άλλων από την αύξηση των εισπράξεων από τη 

Γερµανία κατά 1 7,8% (στα 542 εκατ. ευρώ), από τη 

Γαλλία κατά 30,7% (στα 256 εκατ. ευρώ).

Οι εισπράξεις από το Ηνωµένο Βασίλειο διαµορφώθη-

καν στα 371 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση κατά 

10,9%, ενώ αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη 

Ρωσία κατά 42% (διαµορφώθηκαν στα 341 εκατ. ευρώ) 

και κατά 25,4% από τις ΗΠΑ (διαµορφώθηκαν στα 186 

εκατ. ευρώ).

Η εισερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση στο πρώτο εξάµη-

νο αυξήθηκε κατά 12,3% και διαµορφώθηκε στις 5.421 

χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 4.828 χιλ. ταξιδιωτών την αντί-

στοιχη περίοδο του 2012.

Οι αφίξεις από τη Γερµανία παρουσίασαν αύξηση 

13,6%, από τη Γαλλία 1 7,4%, ενώ µείωση 15,1 % εµφα-

νίζουν οι αφίξεις από το Ηνωµένο Βασίλειο. Οι αφί-

ξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση 47% (διαµορ-

φώθηκαν στις 337 χιλ. ταξιδιώτες) και από τις ΗΠΑ 

27% (διαµορφώθηκαν στις 166 χιλ. ταξιδιώτες).

Πηγές της τουριστικής αγοράς αναφέρουν ότι θετικά 

θα εξελιχθούν και οι κρίσιµοι µήνες Σεπτέµβριος και 

Οκτώβριος, οι οποίοι ουσιαστικά «κλείνουν» τη φετινή 

τουριστική περίοδο.

Ο Αύγουστος, τόσο από την άποψη των τιµών που 

εισπράττουν τα ξενοδοχεία όσο και µε κριτήριο τις 

πληρότητες των παραθεριστικών µονάδων, θα κλείσει 

µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα, όπως άλλωστε συµ-

βαίνει, λίγο-πολύ, κάθε χρόνο. 


