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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κλίμα έντασης επιχειρεί να δημιουργήσει η Τουρκία 
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, 
με στόχο να αποτρέψει την έναρξη εκμετάλλευσης 
των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου 
από το Ισραήλ και την Κύπρο, καθώς και τις ελληνι-
κές έρευνες νοτίως της Κρήτης. 
Ο Ταγίπ Ερντογάν διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν μπο-
ρεί να κάνει ό,τι θέλει στην Ανατολική Μεσόγειο και 
προειδοποίησε ότι τα τουρκικά πολεμικά πλοία 
μπορούν να καταπλεύσουν εκεί ανά πάσα στιγμή !
Παράλληλα το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκί-
ας ότι «συμφωνία οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας 
μεταξύ της Τουρκίας και της ‘ΤΔΒΚ’ θα υπογραφεί 
σε περίπτωση που η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση 
Νότιας Κύπρου θα ξεκινήσει γεωτρήσεις νότια του 
Νησιού». 
Εξάλλου, με τουρκική αγγελία προς ναυτιλλο-
μένους (NAVTEX) έγινε γνωστό ότι προχωρά σε 
έρευνες κατά διάστημα 15 Σεπτεμβρίου (!) και 15 
Νοεμβρίου, χρησιμοποιώντας το νορβηγικό ερευ-
νητικό πλοίο «Bergen Surveyor» και συνοδευτικά 
σκάφη, σε περιοχή που σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του Δικαίου της Θάλασσας, επικαλύπτει και ελληνι-
κή υφαλοκρηπίδα νοτίως του Καστελόριζου.
«Επειδή ακριβώς δεν έχει επιχειρήματα, προ-
σπαθεί να οξύνει τους τόνους και προχωρά σε 
ρητορικές απειλές» σχολίασε τις ανακοινώσεις της 
Άγκυρας ο εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργεί-
ου Εξωτερικών, ενώ στην ίδια γραμμή ήταν και οι 
δηλώσεις του υπεύθυνου Εξωτερικής Πολιτικής 
της Νέας Δημοκρατίας. 
Αναμενόμενη η εξέλιξη σε όσους γνωρίζουν τα 
θέματα και προπαντός γνωρίζουν πως επί σχεδόν 
έναν αιώνα απέχουμε (λόγω τουρκικών απειλών) 
από την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
μας και στο μεταξύ ...βυθίστηκε η χώρα στην οικο-
νομική κρίση.

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων
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Σήμερα στις 7 το απόγευμα η συγκέντρωση στο χώρο του παλιού αεροδρο-
μίου και εν συνεχεία η συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη για το πάρκο Ελλη-
νικού.  Συμμετέχουν η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και οι ερμηνευτές  

Δημήτρης  Μπάσης, Αλκίνοος Ιωαννίδης κ.α.  

Με ρύθμιση που προώθησε 
το υπουργείο Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής και ψηφίστηκε από τη Βουλή, 
προβλέπεται ότι όλες οι δηλώσεις 
αυθαιρέτων θα υποβάλλονται απο-
κλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, 
με βάση διαδικτυακή εφαρμογή 
πληροφορικής,  που αναλαμβάνει 
να δημιουργήσει το Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδας, με χρηματοδότη-
ση από το «πράσινο ταμείο». 
Η νέα ρύθμιση έχει στόχο, με την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 
τεχνολογίας, να εξασφαλιστεί η 
έγκυρη και έγκαιρη διεκπεραί-
ωση των δηλώσεων υπαγωγής 
στη νέα ρύθμιση του ΥΠΕΚΑ για 
τα αυθαίρετα. Ταυτοχρόνως να 
ακολουθηθούν κανόνες αποτε-
λεσματικότητας και διαφάνειας. 
Παρέχονται στους μηχανικούς 
νέες δυνατότητες άσκησης του 
έργου τους, χωρίς καθυστερήσεις, 
ουρές και ταλαιπωρίες. Παράλλη-
λα διευκολύνονται  οι πολεοδομι-
κές υπηρεσίες, παρά τις ελλείψεις 
προσωπικού και τα λειτουργικά 
και οργανωτικά προβλήματα που 
υπάρχουν, να ασκήσουν ουσιαστι-
κά τον ρόλο τους. Οι πολεοδομίες 
θα έχουν απευθείας πρόσβαση 
στο σύστημα του ΤΕΕ, ώστε να 
παρακολουθούν την πλήρη εξέλιξη 
των διαδικασιών αλλά και να διεξά-
γουν ελέγχους. Επίσης οι πολίτες 
θα έχουν τη δυνατότητα μέσω 

του διαδικτύου να παρακολου-
θούν την εξέλιξη των υποθέσεων 
τους. Σε πρακτικό επίπεδο  όλα 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα 
μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή 
(λ.χ. αποδεικτικά, φωτογραφίες, 
τοπογραφικό, Ε9) και θα υπο-
βάλλονται με συγκεκριμένο και 
οργανωμένο τρόπο μέσα από την 
εφαρμογή, που υλοποιεί το ΤΕΕ. 
Η κυβέρνηση προγραμματίζει  να 
συγκεντρωθούν 600 εκ. ευρώ από 
τα αυθαίρετα εντός του 2011. Η 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα 
είναι πολύ σύντομη. Συγκεκριμένα 
θα διαρκέσει δυο μήνες (από 1-10 
μέχρι 30-11). Υπό αυτό το πρίσμα 
γίνεται ακόμη πιο αναγκαία η ηλε-
κτρονική εφαρμογή που ετοιμάζει 
το ΤΕΕ, ώστε σε αυτό το διάστημα 
να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι ενδιαφερόμενοι. Το 
ΤΕΕ σύντομα θα προβεί σε αναλυ-
τικές ανακοινώσεις και οδηγίες για 
την νέα εφαρμογή. 

Οι πολεοδομίες θα 
έχουν απευθείας 
πρόσβαση στο 
σύστημα του ΤΕΕ, 
ώστε να παρα-
κολουθούν την 
πλήρη εξέλιξη των 
διαδικασιών αλλά 
και να διεξάγουν 
ελέγχους

ΤΟ ΤΕΕ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις  
αυθαιρέτων
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Φρόσω Καβαλάρη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ειρήνη Ευθυμιάτου
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ΑΘΗΝΑ
Συνάντηση με τον υπουργό Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων Γιάννη Ραγκούση θα έχει σήμερα 
η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), προκειμένου να 
καταθέσει τις απόψεις της για το νομοσχέδιο σχετικά 
με τα ταξί.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στις 10.00, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, 
ο Πρόεδρος της ΝΔ Αντ. Σαμαράς συναντάται με 
εκπροσώπους των τοπικών φορέων.

Σήμερα πραγματοποιείται η ημερίδα που οργανώ-
νει το ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα «Ηλεκτρονική συνταγο-
γράφηση και ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς: 
προοπτικές μετά το πρώτο βήμα», στο αμφιθέατρο 
του κτηρίου του (Μ. Αλεξάνδρου 49). 

Ευρωπαϊκό τμήμα  
επιμόρφωσης Τοπογράφων 

 
Το 3ο Ευρωπαϊκό τμήμα επιμόρφωσης  Τοπογρά-
φων Μηχανικών θα πραγματοποιηθεί από τις 3 ως 
τις  15 Οκτωβρίου 2011. Το συγκεκριμένο τμήμα 
διοργανώνεται από τον Ιταλικό σύλλογο, σε συνερ-
γασία με τον  Ε.G.O.S., την   C.L.G.E., την  F.I.G. και 
τον Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.
 Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν τοπογράφοι από 15 
περίπου χώρες και θα παρουσιαστούν αντικείμενα  
εξελίξεων στις τεχνολογίες των επιστημών της 
τοπογραφίας, νέες πρακτικές, Ευρωπαϊκές δραστη-
ριότητες κτλ.
Τα μαθήματα θα γίνονται σε καθημερινή βάση από 
τις 08:00 έως τις 17:00, στην αγγλική γλώσσα.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να στεί-
λουν βιογραφικό σημείωμα στο 
e-mail: psdatm@tee.gr  ή στο fax 210-33.00.972. 
Πληροφορίες: Τηλ.: 210-33.01.045.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 16-9-2011 COMING UP...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

29
Σεπτεμβρίου

1
Οκτωβρίου

2011

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Νέοι Ορίζοντες για τις Οικονομικές 
– Τουριστικές - Εμπορικές και Επενδυτικές Σχέσεις 
Ελλάδας Ρωσίας» 
ΡΟΔΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 10ο Διεθνές Συνέδριο 
Αιολικής Ενέργειας: «Μετατρέποντας τις ερήμους σε 
εργοστάσια παραγωγής ενέργειας»  
ΚΑΪΡΟ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

http://www.investconf.
com/?language=en

www.wwec2011.net
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Σήμερα εγκαινιάζεται στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Καβάλας η έκθεση με τίτλο: «Τα εκατό 
χρόνια των ανασκαφών της Γαλλικής Σχολής 
Αθηνών στη Θάσο», που διοργανώνεται από 
την ΙΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων (Καβάλας) και τη Γαλλική Σχολή 
Αθηνών.
   Η έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα 
Νοεμβρίου 2011, έχει ως στόχο να παρουσιάσει 
το πολύπλευρο έργο που επιτελείται από τη 
Σχολή εδώ και 100 χρόνια στο νησί της Θάσου. 
Περιλαμβάνει πλούσιο αρχειακό φωτογραφικό 
υλικό και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον 
για την ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας 
του νησιού.  Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι 
έρευνες σε σημαντικά μνημεία και αρχαιολογι-
κές θέσεις της Θάσου, όπως στα τείχη και την 
Ακρόπολη, την Αγορά και το μνημειακό κέντρο, 
τα ιερά (Αρτεμίσιο, Διονύσιο, Θεσμοφόριο, 
Ηράκλειο), τις συνοικίες της πόλης, τη νεκρό-
πολη, καθώς και τα εργαστήρια κεραμικής, τα 
λατομεία και τα ορυχεία που βρίσκονται στην 
ύπαιθρο χώρα. 

Η Γαλλική Σχολή Αθηνών ιδρύθηκε το 1846, 
μέσα στο κλίμα του φιλελληνισμού που είχε 
δημιουργηθεί στη Γαλλία με τη γέννηση του 
νεοελληνικού κράτους. Από πολύ νωρίς έδειξε 

έντονο ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες της 
Θάσου. Οι έρευνές της ξεκίνησαν το 1911, όταν 
ακόμη η Θάσος τελούσε υπό τουρκική κατοχή 
και συνεχίστηκαν μετά την απελευθέρωση του 
νησιού αδιάλειπτα μέχρι τις μέρες μας. 

31
Οκτωβρίου

2
Νοεμβρίου

2011

 Ανοιχτό διαγωνισμό ιδεών με τίτλο: Σχεδιασμός λογότυπου με θέμα το «ΚΕΝΟ» διεξάγει ο Σύλλογος Αρχι-
τεκτόνων Νομού Αχαΐας (Σ.Α.Ν.Α.), επιθυμώντας να υιοθετήσει το λογότυπο που θα εκπροσωπήσει την 7η 
πανελλήνια έκθεση αρχιτεκτονικού έργου που θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2013, στην Πάτρα.
 Οι προτάσεις θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: keno@sana.gr από 20/09/2011 έως και 
30/10/2011 (και ώρα Ελλάδος 14:00 μμ). Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελί-
δα του συλλόγου http://www.sana.gr/ έως τις 18/11/2011.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

1-2
Δεκεμβρίου

2011

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 4ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων: 
«Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση: Δυνατότητες, 
Προοπτικές και Αδυναμίες»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πανεπιστήμια Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης,  Κρήτης και 
Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητι-
κών Επιστημών

100 χρόνια ανασκαφών στη Θάσο
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Ρυθμιστικό της Λά-
ρισας  παρουσιάστηκε για πρώτη φορά  σήμερα το μεσημέρι, 
παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, Νίκου Σηφουνάκη στους βουλευτές 
του Νομού, τους Εκπροσώπους της Περιφέρειας, της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης και των Δήμων της περιοχής, σε σύσκεψη 
που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΚΑ. 
Ο κ. Σηφουνάκης  επεσήμανε ότι «το  Ρυθμιστικό Σχέδιο του 
οικιστικού συγκροτήματος της Λάρισας αποτελεί ένα μέρος του 
συνολικού προγράμματος του Υπουργείου που περιλαμβάνει τη 
σύνταξη ανάλογων μελετών για τους εθνικούς αστικούς πόλους 
Βόλου, Ιωαννίνων, Πάτρας και Ηρακλείου». 
Η παρουσίαση του σχεδίου πραγματοποιήθηκε από την μελετη-
τική ομάδα και την ομάδα επίβλεψης της Διεύθυνσης Πολεοδο-
μικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων 
επί του Ρυθμιστικού Σχεδίου, οι προτάσεις του οποίου αναφέρο-
νται στα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών δήμων της Λάρισας, 
του Κιλελέρ, του Τυρνάβου, της Ελασσόνας και των Τεμπών. 
Στη σύσκεψη όπου έγινε η παρουσίαση των προτάσεων για το 
Ρυθμιστικό της Λάρισας μετείχαν οι βουλευτές του νομού, δή-
μαρχοι υπηρεσιακοί παράγοντες και από το ΤΕΕ/Τμήμα Θεσσα-
λίας ο πρόεδρος Κ. Διαμάντος. 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποστήριξης της ανάρτησης 
δασικών χαρτών των Δημοτικών Κοινοτήτων Πεντέλης, Νέας 
Πεντέλης και Μαραθώνα από την Κτηματολόγιο ΑΕ.  Το 
σύνολο των στοιχείων των περίπου 3.000 αντιρρήσεων που 
υποβλήθηκαν κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη 
παραδόθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου (6/9/2011) στην αρμόδια 
Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής σε ψηφιακή και έντυπη 

μορφή.  Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του νόμου, αφορά στην κύρωση του δασικού χάρ-
τη από τον Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας Περιφέρειας για 
τις περιοχές στις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. Για τις 
υπόλοιπες περιοχές, θα ξεκινήσουν το έργο τους οι Επιτροπές 
Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), στις οποίες παραδίδονται 
προς εξέταση οι αντιρρήσεις μαζί με όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία του ενδιαφερόμενου από την αρμόδια Διεύθυνση 
Δασών. Στη συνέχεια, με βάση τις αποφάσεις των Επιτροπών, 
θα συμπληρωθεί ο δασικός χάρτης και θα υποβληθεί εκ νέου 
στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας προς τελική κύρωση.  
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις 

Παραδόθηκαν στη Διεύθυνση Δασών Ανατ. Ατ-
τικής οι αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν στους 
δασικούς χάρτες των τριών πρώτων περιοχών

Συμβάσεις  
για δύο έργα

Εγκρίθηκαν  από το Ελεγκτικό Συνέδριο και θα υπογραφούν σύ-

ντομα οι  συμβάσεις δύο έργων τα οποία είναι: 

1.«Βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας στην Εθνική Οδό 

Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, στο τμήμα «Θέρμη – Γαλάτιστα», 

μεταξύ της «Εγνατία Οδός ΑΕ». Ο προϋπολογισμού 36εκ. ευρώ, 

με χρηματοδότηση από το υπουργείο Υποδομών. Το έργο έχει ως 

σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας της υφιστάμε-

νης Εθνικής οδού σε μήκος περίπου 23,3 χλμ, η οποία στο τμήμα 

αυτό παρουσιάζει υψηλό δείκτη ατυχημάτων. 

Περιλαμβάνει την αναβάθμιση και διαπλάτυνση της  οδού στα πρώ-

τα 18,5 χλμ, την κατασκευή νέας χάραξης για τα επόμενα 3 χλμ., 

την διαπλάτυνση με ελαφριά μετατόπιση του άξονα της οδού για τα 

υπόλοιπα 1,8 χλμ., την κατασκευή 12 ισόπεδων κόμβων και παρά-

πλευρων οδών.

2.«Έργα αποχέτευσης Δήμου Ευεργέτουλα Νομού Λέσβου», με-

ταξύ της «Εγνατία Οδός ΑΕ» και του Αναδόχου. Το έργο χρηματο-

δοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων με συνολικό προϋπολογισμό 

εργασιών 11,35 εκ. ευρώ και αφορά στην κατασκευή  χωριστικών 

δικτύων αποχέτευσης, ομβρίων και λυμάτων, σε οικισμούς του Δή-

μου Ευεργέτουλα. Η διάρκεια κατασκευής είναι 24 μήνες.

Σύσκεψη για το  
Ρυθμιστικό Λάρισας
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Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΤΗ ΣΚΥΤΑΛΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

Προς κύρωση οι τρείς πρώτοι δασικοί χάρτες 

διαδικασίες μέχρι την κύρωση του δασικού χάρτη θα πρέπει 
να απευθύνονται πλέον στη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής 
Αττικής. 
Η Κτηματολόγιο ΑΕ σε ανακοίνωση της σημειώνει ότι συνέβα-
λε στην ανάρτηση των πρώτων δασικών χαρτών στη χώρα με:
Την ηλεκτρονική ανάρτηση των δασικών χαρτών και την εφαρ-
μογή υποβολής αντιρρήσεων μέσω του διαδικτύου,
Τη λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασι-
κών Χαρτών στο Μαρκόπουλο Αττικής για την υποδοχή των 
πολιτών, την ενημέρωσή τους, την παραλαβή και καταχώρηση 
των αντιρρήσεων,
τον έλεγχο και καταρχήν επεξεργασία των στοιχείων των 
αντιρρήσεων,
Την ενημέρωση των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας της, 
έντυπου υλικού και τηλεφωνικά μέσω του Τμήματος Εξυπηρέ-
τησης κοινού, και
Την υποστήριξη και ενημέρωση των ανωτέρω Δήμων για τις 
διαδικασίες υποβολής αντιρρήσεων.
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Την κήρυξη της περιοχής όπου το 1996 εντοπίστη-
καν οι πηγές του Αμαζονίου, του μεγαλύτερου ποτα-
μού της γης, ως προστατευόμενης, θα προτείνει στην 
κυβέρνηση του Περού η Γεωγραφική Εταιρεία της 
Λίμα. Οι πηγές βρίσκονται στην κοιλάδα Apacheta, 
σε ύψος 5.000 μέτρων πάνω από την στάθμη της 
θάλασσας, σε μια περιοχή όπου έχει αναπτυχθεί τα 
τελευταία χρόνια σημαντική μεταλλευτική δραστη-
ριότητα.

Πρόστιμο ύψους 470 εκατομμυρίων ευρώ επέβα-
λαν οι Αρχές της Ουγγαρίας επέβαλαν στο εργοστά-
σιο βωξίτη-αλουμινίου MAL, το οποίο είναι υπεύ-
θυνο για το δυστύχημα με τη διαρροή χημικών, τον 
Οκτώβριο του 2010. Από το δυστύχημα έχασαν τη 
ζωή τους 10 άνθρωποι, τραυματίστηκαν 150 και 
προκλήθηκε μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλο-
ντικές καταστροφές στη χώρα. Για τον υπολογισμό 
του προστίμου - το οποίο θα διατεθεί για την απο-
κατάσταση της ζημιάς στο περιβάλλον - οι αρχές 
έλαβαν υπόψη την ποσότητα κόκκινης λάσπης που 
διέρρευσε, 1.880.000 τόνοι (άρα 25.000 ευρώ το 
κιλό).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ...ΠΗΓΗ

ΛΑΣΠΗ ΚΟΣΤΟΥΣ  
25.000 ΤΟ ΚΙΛΟ

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Διπλάσιοι σε σχέση με πέρσι είναι οι επισκέπτες 
της Tokyo Game 2011, της μεγάλης έκθεσης ηλε-
κτρονικών παιχνιδιών, η οποία οργανώνεται στο 
Makuhari Messe Exhibition Hall στο Chiba, προα-
στιακό Τόκιο, και στην οποία εφέτος συμμετέχουν 
193 εταιρείες απ’ όλο τον κόσμο. Στην έκθεση που 
άνοιξε χτες τις πύλες της έμφαση δίνεται στα παι-
χνίδια κοινωνικής δικτύωσης και το λογισμικό  για 
smartphones, καθώς αυτά κερδίζουν το μεγάλο 
μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς.

Έρευνα για κυβερνοεπιθέσεις σε υπολογιστές διά-
σημων σταρ ξεκίνησε το FBI, αφότου κυκλοφόρησαν 
στο Διαδίκτυο φωτογραφίες της Σκάρλετ Γιόχανσον 
γυμνής, της δεύτερης κατά σειρά σταρ - μετά την Τζέ-
σικα Άλμπα - που έπεσε θύμα χάκερ. Ωστόσο, η Λόρα 
Αϊμίλερ, αξιωματούχος του FBI στο Λος Άντζελες, 
έκανε λόγο για δεκάδες θύματα χάκερ μεταξύ των 
σταρ, επισημαίνοντας ότι οι προσωπικές πληροφορί-
ες εκλάπησαν από το email και άλλους λογαριασμούς 
τους. Μεταξύ άλλων, διέρρευσαν φωτογραφίες στο 
Διαδίκτυο και του Τζάστιν Τιμπερλέικ με την συμπρω-
ταγωνίστριά του στην ταινία “ Όχι Μόνο Φίλοι”.
Το FBI επιχειρεί να εντοπίσει τους χάκερ, κυρίως, 
όμως, αν δρουν μεμονωμένα ή έχει συγκροτηθεί ορ-
γανωμένη ...συμμορία.

ΜΝΗΜΕΙΑ ...ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΩΣ ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ 170.000 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Το μεγαλύτερο νέο έργο στον τομέα των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, άρχισε να λει-
τουργεί επισήμως χτες στο Rheinfelden της Γερμανίας. Πρόκειται υδροηλεκτρικό εργοστά-
σιο το οποίο εκμεταλλεύεται η εταιρεία Energiedienst AG και το οποίο θα παράγει πράσινη 
ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες 170.000 νοικοκυριών. Η Γερμανία, ως γνωστό, δίνει 
μάχη με τον χρόνο για να υποκαταστήσει την ενέργεια που παρήγαγαν τα 17 πυρηνικά ερ-
γοστάσιά της, από τα οποία τα μισά διέκοψαν την λειτουργία τους, αμέσως μετά το δυστύ-
χημα της Φουκουσίμα, ενώ τα υπόλοιπα θα πάψουν να λειτουργούν σταδιακά ως το 2020.

Στη θέση όπου βρισκόταν άλλοτε το κτίριο της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στην Οκλαχό-
μα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από 
την τρομοκρατική βομβιστική επίθεση στις 19 
Απριλίου 1995, εγκαινιάστηκε το Oklahoma 
City Memorial (φωτογραφία). Οι Αμερικανοί 
που μέτρησαν τα προηγούμενα χρόνια χιλιά-
δες θύματα, στο εξής θα μετρούν τα μνημεία 
που έστησαν εξαιτίας των τρομοκρατικών 
ενεργειών εντός των συνόρων τους. Θυμί-
ζουμε ότι με την συμπλήρωση 10 ετών, την 
περασμένη εβδομάδα, εγκαινιάστηκε στη 
Νέα Υόρκη το μνημείο των θυμάτων της 11ης 
Σεπτεμβρίου.

ΑΔΙΑΣΗΜΟΙ ΣΤΟΧΟΣ ΧΑΚΕΡ
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Στα 190 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ο προ-
βλεπόμενος προϋπολογισμός της δράσης 
«Ανάπτυξη Υποδομών Ευρυζωνικής Πρόσβα-
σης σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της 
Ελλάδας», το οποίο αναμένεται να προκηρυ-
χθεί εντός του Οκτωβρίου του 2011, σύμφω-
να με έγγραφο του υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Θάνου Μω-
ραΐτη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή. Στις 
15 Ιουλίου 2011, υπεβλήθη επίσημα ο φάκελος 
του έργου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα σχεδιάζε-
ται, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία 
Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα του 
υπουργείου Ανάπτυξης, η ένταξη του έργου 
ως ΣΔΙΤ. 
-»Το έργο αναμένεται να προκηρυχθεί, αμέ-
σως μετά την επίσημη απάντηση της Ε.Ε., με 
την οποία η συνεργασία μέχρι σήμερα είναι 
ιδιαιτέρως αποτελεσματική», αναφέρει ο υφυ-
πουργός Ανάπτυξης προσδιορίζοντας χρονικά 
την προκήρυξη του έργου εντός του Οκτωβρίου. 

Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται 
σε 190 εκατομμύρια. Από αυτά τα 50.028.571 
ευρώ θα καλυφθούν από το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα υπόλοιπα 
140 εκατομμύρια από το υπουργείο Ανάπτυξης 
και τους πόρους του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Σύμφωνα με 
τον  κ. Μωραΐτης, η απόφαση να δοθούν 140 
εκατομμύρια ευρώ ελήφθη από το υπουργείο 
αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου που συ-
νάδει απόλυτα με τις κατευθυντήριες γραμμές 

Πρόγραμμα 190 εκ ευρώ για την ευρυζωνικότητα 

Την απόσχιση του Κλάδου «Μεταφοράς» και 
την εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική της 
εταιρεία «ΔΕΗ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» -μετονο-
μαζόμενη κατά το νόμο σε «Ανεξάρτητος Διαχει-
ριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» 

(ΑΔΜΗΕ ΑΕ)- αποφάσισε το διοικητικό συμβού-
λιο της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοί-
νωση, θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση 
των μετόχων στις 24/10/2011 για την έγκριση της 
απόφασης αυτής.

Απόσχιση  
κλάδου  

ΔΕΗ

Από το υπουργείο Ανάπτυξης για αγροτικές και νησιωτικές περιοχές

Σε 1,5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε τη χρονική περίοδο Ιανου-
αρίου-Αυγούστου 2011 η αξία των ακάλυπτων επιταγών, 
σύμφωνα με στοιχεία της «Τειρεσίας ΑΕ». Σε τεμάχια, οι 
ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε 126.411, την ίδια χρονική 
περίοδο.
Τον Αύγουστο του 2011 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε 
αξία 153,6 εκατ.ευρώ και σε τεμάχια σε 15.121, σημειώνο-
ντας μείωση 60,90% και μείωση 3.06% αντίστοιχα σε σχέση 
με τον προηγούμενο μήνα του ίδιου έτους. Σε σχέση με 
τον Αύγουστο του 2010 οι ακάλυπτες επιταγές σημείωσαν 
μείωση 24,18% όσον αφορά τα τεμάχια και 19,7% σε σχέση 
με τα ποσά. 
Οι απλήρωτες συναλλαγματικές τον Αύγουστο του 2011 
ανήλθαν σε τεμάχια σε 13.508 και σε αξία σε 22,5 εκατ. 
ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 18,76% και 20,43% σε σχέση 
με τον προηγούμενο μήνα του ιδίου έτους. Σε σχέση με τον 
Αϋγουστο του 2010 παρουσίασαν μείωση 0,71% όσον αφορά 
τα τεμάχια και αύξηση 4,35% όσον αφορά την αξία.

«Βροχή» οι ακάλυπτες  
επιταγές Στο ποσοστό - ρεκόρ του 16,3% σκαρφάλωσε  

η ανεργία κατά το β’ τρίμηνο του έτους, από το 11,8%  
που ήταν αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και το 15,9% κατά το α’ 
τρίμηνο του 2011. 
Ο αριθμός των ανέργων μέσα σε ένα μόλις έτος εκτινάχθηκε 
κατά 36,5% με πάνω από τους μισούς (50,9%) να αναζητούν 
μάταια για περισσότερο από ένα έτος, δουλειά. 
Το ποσοστό ανεργίας των ανδρών είναι 13,7% και γυναικών 20%. 
Ταυτόχρονα, μεγαλύτερο βάρος επωμίζονται οι νέοι από 15 – 29 
ετών με ποσοστά ανεργίας σχεδόν διπλάσια του εθνικού (32,9%).  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 
μεγάλη μερίδα όσων αναζητούν μισθωτοί εργασία (42,1%) είναι δι-
ατεθειμένοι λόγω ανάγκης να εργαστούν και σε δουλειές μερικής 
απασχόλησης. 
 Απ’ όσους εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, πε-
ρισσότεροι από τους μισούς (57,1%) έκαναν αυτή την επιλογή διότι 
δεν μπόρεσαν να βρουν μια θέση πλήρους απασχόλησης. 
Σε επίπεδο Περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρα-
τηρείται στη Δυτική Μακεδονία με 23,1% στην Ανατολική Μακεδο-
νία και Θράκη ( 20,7%) και στην Κεντρική Μακεδονία (181,8%). 

Στα ύψη η ανεργία 

της Ε.Ε. για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δι-
κτύων και γιατί πρόκειται να βελτιώσει τόσο τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες στους πολίτες από 
το κράτος, όσο και το επιχειρηματικό περιβάλ-
λον στην Περιφέρεια. Από την Α΄φάση υλοποί-
ησης του έργου ο μισός πληθυσμός των αγρο-
τικών και νησιωτικών περιοχών θα αποκτήσει 
ευρυζωνική πρόσβαση με ταχύτητα μεγαλύτε-
ρη των 30 Mbps (στόχος Digital Agenda i2020: 
100% κάλυψη του ευρωπαϊκού πληθυσμού με 
ταχύτητες 30 Mbps).
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ- Σε ανυπακοή καλεί το ΚΚΕ • ΚΙΝΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ- Κινητοποίηση και καθηγητών 
ΑΕΙ- Διαμαντοπούλου: Πρέπει να διεξαχθούν οι εξετάσεις  •  Η 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΕΣ- Κοντά στο Καστελλό-
ριζο και στην Κύπρο.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Διάτρητη η διαδικασία επιλογής του πλε-
ονάζοντος προσωπικού- ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΜΠΙΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ • Διπλή τουρκική πρόκληση, αντίποινα στις κινήσεις 
Λευκωσίας- Τελ Αβίβ, ανεβάζει την ένταση- ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΛΟΙΟ ΓΙΑ 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ- ΧΑΡΑΖΟΥΝ ΑΟΖ ΜΕ ΤΑ 
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ  • Πιο μεγάλο το χαράτσι του 2012 μέσω αυξήσε-
ων στις αντικειμενικές αξίες- ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΝΕΟ ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΘΝΟΣ: Αδυνατούν να πληρώσουν τη νέα λυπητερή χιλιάδες 
πολίτες- ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ • Α. Διαμα-
ντοπούλου: ΕΚΤΟΣ ΑΕΙ- ΤΕΙ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΕ 
2 ΕΞΑΜΗΝΑ  • Στοιχεία- σοκ- 412.000 ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Τι προβλέπει νέο Προεδρικό Διάταγμα για 
ενδεχόμενη επαναπρόσληψή τους- ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΕΦΕ-
ΔΡΩΝ • 13 ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ- ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΟ 
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ • Χαράτσι ακινήτων: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟ-
ΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: Πώς δεν εισπράχθηκε €1,5 δισ. από φόρους λόγω 
γραφειοκρατίας- ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΙΑΣΚΟ ΜΕ ΤΟ ΕΤΑΚ • Κρυβόταν 
σε βίλα στο Μαύρο Λιθάρι- ΕΝΑΣ «ΕΜΠΙΣΤΟΣ» ΕΒΓΑΛΕ ΟΦΣΑΙΝΤ 

ΤΟΝ ΜΑΚΗ ΨΩΜΙΑΔΗ  •  Όλι Ρεν: Ο,ΤΙ ΠΕΙ Η ΤΡΟΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η 
ΔΟΣΗ  • Πετρέλαια: ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΜΕ ΕΡΕΥΝΕΣ 
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μέσα σε τρεις μόνο μέρες…- 20.000 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!  •  Μετά την ψήφιση του προϋπολο-
γισμού- ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΖΗΤΑ Η ΝΤΟΡΑ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Δημόσιο: ΤΑ 8 ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 
ΕΦΕΔΡΕΙΑ  • Θεσσαλονίκη: «ΠΑΡΤΙ» ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΙ-
ΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΦΟΡΟΜΠΗΧΤΕΣ- Με λαθροχειρίες δεν 
αυξάνονται τα έσοδα.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Τελεσίγραφο στη Μέρκελ από τον αντικαγκελάριο 
και υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας- «ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ 
ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ή ΔΙΑΛΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ».

Η ΑΥΓΗ: ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ!- Σάλος από την ισοπεδωτική, χωρίς αρχές, 
αλλά με προκλητικές εξαιρέσεις έκτακτη φοροεπιδρομή με το 
χαράτσι στα ακίνητα.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Ποια κριτήρια και μόρια περιλαμβάνει το προεδρι-
κό διάταγμα- ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ ΤΟ 50% ΤΩΝ «ΕΦΕΔΡΩΝ».

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Άνοιξε χτες τις πύλες του το 37ο φεστιβάλ ΚΝΕ- 
«ΟΔΗΓΗΤΗ»- ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Σκοτεινά σχέδια αιώνων αναμένουν την εκπλή-
ρωσή τους από τον… Αντίχριστο!- Γ’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ 
ΑΙΓΑΙΟ «ΕΙΔΕ» ΚΑΙ Ο ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΑΡΟΤΟ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΓΙΟ 
ΑΠΟ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΔΝΤ- Ρεν: Η Ελλάδα πρέπει να πείσει τους 
εταίρους- Λαγκάρντ: Η παραμονή στο ευρώ έχει τίμημα.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: 250 στελέχη υπό τον κ. Χόρστ Ράιχεν-
μπαχ αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες- ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΟΜΑΔΑ 
ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ- Πρώτοι στόχοι ανάπτυ-
ξη και έσοδα.

ΚΕΡΔΟΣ: Η στάση πληρωμών από το κράτος μεταφέρεται σε 
επίπεδο επιχειρήσεων- ΝΤΟΜΙΝΟ ΑΣΦΥΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ- 
Καθυστερήσεις στη μισθοδοσία και παράταση στον χρόνο εξό-

φλησης- Ξεπέρασαν το 1,5 δισ. ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές έως 
τον Αύγουστο- Καθυστερούν αδικαιολόγητα και πολλά εντάλματα 
πληρωμής.

ΕΞΠΡΕΣ: Είναι «εργαλεία δουλειάς», τόνισε ο Ευάγγελος Βενι-
ζέλος από το βήμα της Βουλής- ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Κοινή παρέμβαση στις χρηματαγορές από FED, 
ΕΚΤ, BoE, BoJ, SNB- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ- Συντο-
νισμός 5 κεντρικών τραπεζών για ρευστότητα.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
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To Eurogroup ΠΟΥ ΘΑ ΣΗΜΑΔΕΨΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 9 | 16/09/2011

To κρισιμότερο ίσως Eurogroup, τόσο για την Ελλάδα όσο και 
για την ευρωζώνη, πραγματοποιείται σήμερα στην Πολωνία. 
Αν και έχει άτυπη μορφή, αναμένεται να σημαδέψει την 
ιστορία της ευρωζώνης, καθώς για πρώτη φορά θα μετάσχει 
ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Τίμοθι Γκάιτνερ, 
σε μια σαφή ένδειξη των ανησυχιών που διαπνέουν τον 
υπερατλαντικό παράγοντα για την πορεία της διεθνούς 
οικονομίας. 
Σε ό,τι αφορά το ελληνικό ζήτημα, όπως αποκάλυψε ο 
επίτροπος Ολι Ρεν, οι υπουργοί θα συζητήσουν όλα τα 
μέτρα που ελήφθησαν από την ελληνική κυβέρνηση -τα 
οποία χαρακτήρισε σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της 
υλοποίησης των στόχων, αλλά απέφυγε να τα χαρακτηρίσει 
επαρκή. Έπειτα από αυτή τη συζήτηση θα αποφασισθεί κατά 
πόσον «έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις» για να 
επιστρέψει n τρόικα στην Αθήνα- και άρα να ολοκληρωθεί 
και n έκθεσή της που θα επιτρέψει την εκταμίευση της 6ης 
δόσης. 
Στις Βρυξέλλες, ωστόσο, σχεδόν όλοι οι αρμόδιοι παράγοντες 
εκτιμούν πως n δόση θα δοθεί παρά τις υστερήσεις της 
Αθήνας -μάλιστα, ο πρόεδρος Μπαρόζο φέρεται να είπε 
πως «όλοι γνωρίζουμε ότι n Ελλάδα δεν θα εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις της, αλλά n δόση πρέπει να δοθεί για 
λόγους πολιτικούς και συμφέροντος της σταθερότητας της 
ευρωζώνης». 
Κοινοτικές πηγές έλεγαν πως n εκταμίευση της δόσης θα 
επιτρέψει στην πολιτική ηγεσία της Ευρώπης να «περάσει» 
από τους σκεπτικιστές -σε επίπεδο Κοινοβουλίων αλλά και 
χωρών- το σοβαρότερο ίσως σκέλος της απόφασης της 
21ης Ιουλίου, τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του EFSF. 
Μάλιστα, στις Βρυξέλλες ορισμένοι ελπίζουν πως κάτι τέτοιο 
θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο και για τη διεύρυνση των 
διαθεσίμων κεφαλαίων του ταμείου - κάτι που αρνείται με 
επιμονή μέχρι τώρα n Γερμανία - ώστε να επέλθει ηρεμία για 
το μέλλον της Ισπανίας και της Ιταλίας. 
   Βέβαια, οι ίδιες πηγές ισχυρίζονται ότι δεν έχουν καμιά 
ψευδαίσθηση για τις δυσκολίες του λεγόμενου «ελληνικού 
εγχειρήματος». Όπως επισημαίνουν, το κλίμα που 
δημιουργήθηκε μετά την τηλεδιάσκεψη Μέρκελ - Σαρκοζί 
- Παπανδρέου μπορεί να είναι καθησυχαστικό αλλά στην 
ουσία απευθύνθηκε μονάχα στον «παράλογο φόβο», δηλαδή 
την έξοδο μιας χώρας (εν προκειμένω της Ελλάδας) από 
το ευρώ. Ουδείς, λένε, βάζει το χέρι του στη φωτιά για μια 
«οργανωμένη χρεοκοπία της Ελλάδας, όταν όλα θα έχουν 
ρυθμιστεί - και επικαλούνται τόσο την προετοιμασία που 
κάνει n Γερμανία, σε επίπεδο υπουργείου Οικονομικών 
και οικονομικού συμβουλίου της καγκελαρίας, όσο και την 
αντίστοιχη προετοιμασία της Ολλανδίας. Στην τελευταία, 
μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών Ντε Γιάγκερ υποχρεώθηκε 

να δεσμευθεί ότι σήμερα κιόλας θα κοινοποιήσει στο 
Κοινοβούλιο τα σενάρια που εν κρυπτώ - και, κατά δήλωσή 
του, σε συνεργασία «με άλλους εταίρους» - επεξεργάζεται 
το επιτελείο του για τις εξελίξεις στην ευρωζώνη, 
περιλαμβανομένης μιας ελληνικής χρεοκοπίας ή ριζικής 
αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους.
 Ενόψει του Eurogroup αξιόπιστοι τεχνοκράτες της Κομισιόν 
έλεγαν ότι το πλέον πρόσφατο μέτρο που ανακοινώθηκε 
από την ελληνική κυβέρνηση - περί έκτακτης εισφοράς στα 
ακίνητα μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ - αντιτίθεται σε όλες τις 
έως τώρα συστάσεις τις τρόικας.
Καμπανάκι Ολι Ρεν
Στο άτυπο Eurogroup της Πολωνίας αυτό που αναμένεται 
να κυριαρχήσει είναι οι εντεινόμενες ανησυχίες για μια 
νέα παγκόσμια οικονομική κρίση εξαιτίας  της κρίσης 
του δημόσιου χρέους, του προβλήματος ρευστότητας των 
τραπεζών και της ύφεσης. Καμπανάκι σήμανε και ο Ολι Ρεν 
προβλέποντας πως  n ανάπτυξη στην ευρωζώνη ουσιαστικά 
θα φτάσει σε επίπεδα στασιμότητας στα τέλη του έτους, ενώ 
κείμενο εργασίας που έχει υποβληθεί στους 17 υπουργούς 
προειδοποιεί για τους σοβαρούς κινδύνους κατάρρευσης 
του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος με 
ανυπολόγιστες συνέπειες και για τις ΗΠΑ και διεθνώς και 
κυρίως για τους πολίτες ολόκληρης της Ένωσης. 

«ΒΛΕΠΕΙ» ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Ο ΧΟΡΣΤ 
ΡΑιΧΕΝΜΠΑΧ 

EΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 8 | 16/09/2011

ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΣΥΜΦΩΝΟΣ με τις προτάσεις για δημιουργία 
Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (ΕΟΣ) στη χώρα μας, αλλά και 
έτοιμος να συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή δήλωσε χθες 
ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης (Task Force) της Κομισιόν 
για την Ελλάδα Χορστ Ράιχενμπαχ, στη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου.
 Πρόκειται για προτάσεις που ανοίγουν το δρόμο ώστε 
να μετατραπούν περιοχές της χώρας μας σε ζώνες όπου 
-χάριν της προσέλκυσης επενδύσεων- οι επιχειρήσεις θα 
απολαμβάνουν χαμηλούς φόρους αλλά και θα προσφέρουν 
αμοιβές κατά πολύ χαμηλότερες από το ισχύον, σε εθνικό 
επίπεδο, κατώτατο όριο. «Αξίζει να δούμε την ευρωπαϊκή 
εμπειρία από τπ δημιουργία EOZ και το κατά πόσο θα 
μπορούσε να μεταγγιστεί αυτή θετικά στην Ελλάδα. Αν 
θέλουν σι ελληνικές αρχές να προχωρήσουν, θα είμαστε 
έτοιμοι να βοηθήσουμε», απάντησε ο κ. Ράιχενμπαχ σε 
ερώτηση του «ΕΤ».
 Η τοποθέτηση αυτή έρχεται να προστεθεί στα σχετικά  
αιτήματα μελών της γερμανικής κυβέρνησης στο πλαίσιο 
των συζητήσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην 
Ελλάδα και δείχνει πως το ενδιαφέρον των εταίρων μας για 
να γίνει πράξη το μοντέλο των ΕΟΣ είναι παραπάνω από 
έντονο. Παράδειγμα τέτοιας ζώνης αποτελεί n Walbrzych 
στην Πολωνία, όπου έχουν εγκατασταθεί πολυεθνικές, 
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κυρίως, επιχειρήσεις και επωφελούνται από μεγάλες 
φορολογικές ελαφρύνσεις και μειωμένο, σε σχέση με 
την υπόλοιπη χώρα, κόστος εργασίας. Εκτός από το 
ζήτημα των ΕΟΣ, ο κ. Ράιχενμπαχ απέφυγε να πάρει 
θέση στα περισσότερα ανοιχτά «καυτά» μέτωπα, όπως οι 
αποκρατικοποιήσεις («δεν συναντήθηκα ακόμα με το νέο 
επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας», είπε), η βιωσιμότητα 
του δημόσιου χρέους και το πότε θα επιστρέψει η Ελλάδα 
στην ανάπτυξη («ουδέν σχόλιον», απάντησε και στις δύο 
περιπτώσεις). 
Καμία απάντηση δεν έδωσε επίσης στην ερώτηση πώς θα 
καταφέρει να φέρει σε πέρας την αποστολή του «σε μια 
χώρα που μέσα σε λίγες ημέρες άλλαξε τέσσερις φορές 
απόφαση για το πώς θα επιβληθεί το τέλος στα ακίνητα». 
Ωστόσο, αντ’ αυτού, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού και 
σύνδεσμος μεταξύ της κυβέρνησης και Task Force Γιώργος 
Γλυνός σημείωσε δηκτικά: «Καλή ερώτηση προς όλες τις 
κατευθύνσεις». Ο κ. Ράιχενμπαχ δήλωσε ότι θα στηρίξει τις 
προτάσεις του ΔΝΤ για τη βελτίωση του φοροεισπρακτικού 
μηχανισμού, ενώ χαρακτήρισε προτεραιότητες το 
«ξεπάγωμα» των Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ) και τη μεταρρύθμιση της διοίκησης στον κλάδο της 
Υγείας. 
Αναφορικά με την έλλειψη πόρων, παρατήρησε πως 
«υπάρχουν χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά το 
πρόβλημα είναι η σωστή αξιοποίηση» και υποστήριξε πως η 
Ελλάδα αποτελεί «θαυμάσια ευκαιρία για επενδύσεις».

10.000 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ 2 ΜΕΡΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 19 | 16/09/2011

Εκτός από τις έκτακτες και τακτικές φορολογικές επιθέσεις 
στο εναπομείναν εισόδημα των πολιτών, σε όλες τις 
συζητήσεις των τελευταίων ημερών κυριαρχούν ακόμη 
δύο ζητήματα: εάν (αύριο) θα έχουν εργασία (κυρίως στον 
ιδιωτικό τομέα) και κατά πόσο θα πρέπει να βγουν στη 
σύνταξη. 
 Μέσα σε αυτό το κλίμα περισσότερα από 10.000 άτομα 
υπολογίζεται ότι κατέθεσαν χθες και προχθές αιτήσεις 
συνταξιοδότησης. Πρωταθλητές στην κούρσα φυγής οι 
εργαζόμενοι στο ΙΚΑ, όπου το 12% του προσωπικού έχει 
υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης (1.000 υπάλληλοι από 
την αρχή του έτους από ένα σύνολο 8.385 εργαζομένων), 
οι υπάλληλοι στους δήμους, τα νοσοκομεία και τις εφορίες. 
Πρόκειται κυρίως για υπαλλήλους που ήδη έχουν θεμελιώσει 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά παρέμειναν στην εργασία τους 
προκειμένου να βελτιώσουν τις συντάξιμες αποδοχές τους. 
  Ωστόσο το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, n καθυστέρηση 
στην απονομή και, τελικά, n μείωση του εφάπαξ, το ενιαίο 
μισθολόγιο, το «πάγωμα» των μισθολογικών κλιμακίων, n 
κατάργηση των Δώρων και κυρίως ο κίνδυνος νέας μείωσης 
των συντάξεων (ποσοστό αναπλήρωσης από 77%-80% 
σήμερα στο 60%) ήταν οι βασικές αιτίες που πυροδότησαν 
το νέα κύμα φυγής. Σε σημείο που υπολογίζεται ότι φέτος 
-καθ’ όλην τη διάρκεια του έτους- θα βγουν στη σύνταξη οι 

μισοί από τους 150.000 δημόσιους υπαλλήλους που έχουν 
θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και υπολογιζόταν ότι θα 
αποχωρούσαν σταδιακά μέχρι το 2013.
 Όμως αυτός ο συνταξιοδοτικός πανικός έχει πολλαπλασιάσει 
και τα οικονομικά προβλήματα του Ταμείου Πρόνοιας 
(εφάπαξ) το οποίο αντικειμενικά έχει καταρρεύσει. Παρά τη 
μείωση του εφάπαξ κατά 10% (αφορά όλες τις αιτήσεις που 
κατατέθηκαν μετά την 1η/1/2010) ήδη οι 41.000 πολιτικοί και 
στρατιωτικοί συνταξιούχοι διεκδικούν παροχές άνω του 1,7 
δισ. ευρώ. 
To συνολικό δε κρυφό έλλειμμα του Ταμείου Πρόνοιας, 
όπως αυτό αποτυπώνεται στην αναλογιστική μελέτη που 
παραδόθηκε μόλις χθες, ανέρχεται στα 4 δισ. ευρώ. Δηλαδή 
στο 1,8% του ΑΕΠ. Και το σημειώνουμε αυτό καθώς ένα 
μέρος αυτού του ελλείμματος αθροίζεται, από την τρόικα, 
στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης και επηρεάζει 
τις συνολικές αποφάσεις για τα μέτρα προσαρμογής 
(φορολόγηση, περικοπές κ.ά.). Παράλληλα, το στοιχείο αυτό 
αποκαλύπτει ότι και πάλι θα προωθηθούν μέτρα περιορισμού 
του εφάπαξ... 
  Χθες και προχθές ακόμη και υπάλληλοι που βρίσκονταν 
σε άδεια πήγαιναν εσπευσμένα στις υπηρεσίες τους και 
κατέθεταν σωρηδόν αιτήσεις συνταξιοδότησης. Και αυτό 
με αφορμή το ενιαίο μισθολόγιο το οποίο αναμένεται να 
οδηγήσει σε αύξηση του βασικού μισθού (σ.σ. με μείωση 
των επιδομάτων) και, ακολούθως, n κυβέρνηση υποχρεούται 
να αναπροσαρμόσει και τις συντάξεις (συνταγματική 
πρόβλεψη). Κάτι τέτοιο όμως θα οδηγούσε σε σημαντική 
αύξηση των αποδοχών των συνταξιούχων. Έτσι το υπουργείο 
Οικονομικών εξετάζει μείωση των προς το 60%. Σχετική 
ανακοίνωση αναμένεται να εκδώσει n κυβέρνηση. Ότι 
δηλαδή δεν πρόκειται να μειωθούν οι συντάξεις. Χωρίς 
όμως να βιάζεται καθώς με τον πανικό που έχει επικρατήσει 
επιτυγχάνεται ο στόχος της μείωσης του προσωπικού και του 
μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο. 
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Αίτηση για την κατασκευή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ΑΣΦΑ) κατέθεσε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
(PAE) n εταιρεία του αγωγού φυσικού αερίου TAP, που στόχο 
έχει να μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στην 
Ιταλία μέσω Ελλάδας και Αλβανίας. 
To τμήμα του TAP επί ελληνικού εδάφους θα έχει μήκος 
περίπου 465 χλμ. και θα ξεκινά από την Κομοτηνή, όπου και 
θα ενώνεται με το εθνικό δίκτυο. Μέτοχοι του TAP είναι n 
νορβηγική Statoil, n ελβετική ενεργειακή EGL (επικεφαλής 
της κοινοπραξίας που αναπτύσσει το αζέρικο κοίτασμα Σαχ 
Ντενίζ II) και n γερμανική E-ON. 
«Η κατασκευή του αγωγού αναμένεται να φέρει επενδύσεις 
στην Ελλάδα της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ και νά δημιουργήσει 
περί τις 2.000 θέσεις εργασίας», δήλωσε ο περιφερειακός 
διευθυντής του TAP για την Ελλάδα Rikard Scoufias. Στόχος 
του TAP είναι ο αγωγός να τεθεί σε λειτουργία το 2017-18.


