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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η μεσημεριανή τηλεδιάσκεψη του αντιπροέδρου 
της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομικών 
Ευάγγελου Βενιζέλου με τους εκπροσώπους της 
“τρόικα” κρίνεται καθοριστική για τις οικονομικές 
(ενδεχομένως και τις πολιτικές) εξελίξεις στη χώρα 
μας. Το βέβαιο είναι ότι νέα μέτρα (ιδιαίτερα σκλη-
ρά για μεγάλες ομάδες του πληθυσμού, χαρακτη-
ρίζονται απ’ όσους εμφανίζονται να τα γνωρίζουν),  
θα “κλειδώσουν” κατά την τηλεδιάσκεψη και θα 
επικυρωθούν από νέα σύσκεψη της κυβερνητικής 
επιτροπής (συνέχεια της πολύωρης χτεσινοβρα-
δινής), πριν αυτά ανακοινωθούν και δρομολογη-
θούν για άμεση εφαρμογή.
Αιτία των νέων μέτρων είναι η αποτυχία στους 
στόχους που έχουν τεθεί από το μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα, αλλά και η δυσπιστία των ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων για τη βούληση και τις δυνατότητες 
της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην 
εφαρμογή σκληρών αποφάσεων για την περιστολή 
των δημόσιων δαπανών, η οποία εκφράστηκε σχε-
δόν από το σύνολο όσων μετείχαν τις προηγούμε-
νες ημέρες στο Eurogroup και στο Ecofin, κυρίως 
για τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού 
κράτους και της ελληνικής οικονομίας, καθώς και 
την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ανακοινώ-
θηκαν τις προηγούμενες ημέρες. 
Βεβαίως και από την αδυναμία των Ευρωπαίων 
ηγετών να “κλειδώσουν” τις αποφάσεις της 21ης 
Ιουλίου, γεγονός που οδήγησε τον πρώην πρό-
εδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ να 
δηλώσει: «Πενθώ και είμαι αγανακτισμένος (...) 
Επέφεραν ένα τρομερό πλήγμα σε όσους από το 
1948 έχουν αφοσιωθεί στο όραμα μιας Ευρώπης 
που θα ζει με ειρήνη και ευημερία. Οι 17 υπουρ-
γοί, που βρίσκονται σε ένα καράβι εν μέσω καται-
γίδας, συζητούν κάνοντας μικροϋπολογισμούς (...) 
Είναι ντροπή» !
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Σημαντική αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ 
και από τα δυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βρο-
χές και καταιγίδες καθώς και την πτώση της θερμοκρασίας, 

που μέχρι την Τετάρτη θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς 
από σταθμούς ΑΠΕ στη χώρα 
μας ενισχύθηκε κατά 283MW, 
το πρώτο εξάμηνο του 2011, 
φτάνοντας τα 2020MW, σύμφωνα 
με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε 
στη δημοσιότητα το υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής.
Πρωταθλητές στην ανάπτυξη νέας 
ισχύος είναι τα αιολικά, τα οποία 
παραμένουν η κυρίαρχη μορφή 
Ανανεώσιμης Ενέργειας με συνολι-
κή ισχύ 1432MW και τα φωτοβολ-
ταϊκά (341MW). Ακολουθούν τα 
μικρά υδροηλεκτρικά με 206MW 
και η βιομάζα με 41MW. Οι υπό-
λοιπες μορφές ΑΠΕ (γεωθερμία, 
ηλιοθερμικά, υβριδικά) βρίσκονται 
σε προγενέστερα στάδια.
Στο επίπεδο της αδειοδοτικής 
διαδικασίας, σημαντική αύξηση 
παρουσίασαν η ισχύς των αδειών 
εγκατάστασης (1900 MW) και οι 
συμβάσεις αγοραπωλησίας (1351 
MW), δύο μεγέθη που αποτυ-
πώνουν τη νέα ισχύ Α.Π.Ε. που 
αναμένεται να προστεθεί άμεσα 

στο ηλεκτρικό μας σύστημα. Οι επι-
διωκόμενοι στόχοι, συνεπώς, για 
το 2014 αναμένεται να καλυφθούν 
για τις περισσότερες τεχνολογίες 
ΑΠΕ πολύ νωρίτερα.
Το ΥΠΕΚΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στην προώθηση του προγράμμα-
τος για την ανάπτυξη φωτοβολτα-
ϊκών συστημάτων στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις (<10kW), που 
απευθύνεται τόσο στους κατανα-
λωτές, όσο και στις επιχειρήσεις. 
Έχουν υλοποιηθεί έως 30/06/2011 
συνολικά  3351 αιτήματα, που εγ-
χέουν στο σύστημα ισχύ 28,1MW 
από μόλις 5,2MW το 2010. Με 
προσφορά σύνδεσης βρίσκονται 
7998 αιτήματα (αντιστοιχούν σε 
69,7MW), ενώ τα νέα αιτήματα 
για σύνδεση στη ΔΕΗ φτάνουν τις 
4732 (27,8MW).
Για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά 
(≤100 kW), η διαδικασία προχωρά-
ει με εντατικούς ρυθμούς. Χαρα-
κτηριστικά αναφέρεται ότι από τις 
373 αιτήσεις που είχαν προσφορά 
σύνδεσης το 2010, έφτασαν στο α’ 
εξάμηνο του 2011 τις 4.476. 

Για αγροτικά 
φωτοβολταϊκά 
τα αιτήματα για 
σύνδεση στη ΔΕΗ 
έως τις 30/06/2011 
φτάνουν τα 2086, τα 
οποία αντιστοιχούν 
σε 201,2 MW.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Επενδυτικό ρεύμα στις ΑΠΕ 
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ΑΘΗΝΑ
Στη νέα συνεδρίαση της κυβερνητικής 
επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα 
μετά το πέρας της κρίσιμης τηλεδιάσκεψης του 
αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού 
Οικονομικών Ευ. Βενιζέλου με τους επικεφα-
λής της τρόικας, αναμένεται να εξειδικευτούν 
τα νέα μέτρα που συζητήθηκαν χθες στη 
διευρυμένη κυβερνητική επιτροπή υπό τον 
πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου.

Έξω από το υπουργείο Οικονομικών, επί 
της οδού Νίκης, συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
ατόμων με αναπηρία στις 10.00. Διεκδικούν 
εξαίρεση των ΑμΕΑ από όλα τα οικονομικά 
μέτρα.

Συγκέντρωση στις 10.00 συνταξιούχων στην 
πλατεία Κοτζιά και στη συνέχεια, πορεία προς 
το υπουργείο Οικονομικών.

Αρχίζει σήμερα το συνέδριο του Economist, 
στο Divani Apollon Palace, στο Καβούρι. 
Συμμετέχουν: ο αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην 
Αθήνα Mπομπ Τρα, στη θέση του Αναπληρωτή 
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του 
ΔΝΤ Πολ Τόμσεν, οι υπουργοί Οικονομικών, 
Ευάγγελος Βενιζέλος και Ανάπτυξης, Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης, καθώς και εκπρόσωποι των 
επιχειρηματικών φορέων της χώρας.

Με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) συναντάται 
(στις 10.30) ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, 
Αλ. Τσίπρας. Η συνάντηση διεξάγεται στα 
γραφεία του Συνασπισμού, στην πλατεία Κου-
μουνδούρου.

Η ΓΓ του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα συναντάται 
στις 16.00 με το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ, 
στην έδρα του κόμματος, στον Περισσό.

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 19-9-2011 COMING UP...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
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Σεπτεμβρίου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:  «How to do Business in the USA»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα. 
1890-1910:  Στο λυκόφως της Οθωμανικής περιόδου»
ΒΕΡΟΙΑ

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο, Σύνδεσμος 
Εξαγωγέων Κρήτης (Σ.Ε.Κ.), 
Επιμελητήριο Ηρακλείου
http://ahei.amcham.gr

Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και 
Πολιτισμού Ν. Ημαθίας
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Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συ-
νεργασία με το Γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας, 
διοργανώνει διημερίδα με τίτλο: «Ελληνο-Γερμανική 
Ανταλλαγή Εμπειρίας για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊ-
κής Οδηγίας για τα Αστικά Λύματα», με στόχο:
•Να παρουσιαστούν καλές πρακτικές επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων
•Να αποτυπωθεί η εμπειρία από την εφαρμογή της 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
•Να προβληθούν παραδείγματα συλλογής, επεξερ-
γασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων από τις δύο 
χώρες.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 
Οκτωβρίου 2011, στο Αμφιθέατρο ΥΠΕΚΑ (Μεσογείων 
119, Αθήνα).
Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Ειδικός Γραμματέας 
Υδάτων, καθ. Α. Ανδρεαδάκης και ο Dr. F. Holzwarth 
από το Γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστα-
σίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας. Θα παρου-
σιαστούν ομιλίες από διακεκριμένους Γερμανούς και 
Έλληνες επιστήμονες.  Μεταξύ άλλων, θ αναλυθούν 
τα θέματα:
-Διαχείριση λυμάτων στην Ευρώπη 

-Οργάνωση της επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην 
Ελλάδα – Οργάνωση και θεσμοθετημένοι μηχανισμοί 
-Εφαρμογή της Οδηγίας «για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων» (91/271/EEC) στη Γερμανία – εκ των 
υστέρων ανασκόπηση 
-Οι «γειτονιές» των Ε.Ε.Λ., τεχνική αυτοοργάνωση 
-Καινοτόμος οργάνωση της επεξεργασίας λυμάτων σε 
αγροτικές περιοχές 
-Ε.Ε.Λ. μικρής κλίμακας – εκπαίδευση και κατάρτιση 
-Αποδοχή των Ε.Ε.Λ. από την κοινή γνώμη 
-Ε.Ε.Λ. μικρής κλίμακας και επιτόπια συστήματα για 
μεμονωμένα νοικοκυριά 
-Ε.Ε.Λ. μικρής κλίμακας – κατάλληλες και πρωτοπορι-
ακές τεχνολογίες 
-Ενεργειακή αποδοτικότητα των Ε.Ε.Λ. – δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος 
-Ανάκτηση πρώτων υλών από υγρά απόβλητα και ιλύ 
καθαρισμού λυμάτων 
-Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και ιλύος 
καθαρισμού λυμάτων. 
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Το Ελληνικό Τμήμα της UIA θα παρουσιάσει την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 10.00 στην 
αίθουσα Hall D7 του Tokyo International Forum,  στα πλαίσια των εργασιών του 24ου Παγκό-
σμιου Συνεδρίου της UIA, την τριετή δράση και εργασία του για την περίοδο 2008 – 2011. 
  Tο Ελληνικό περίπτερο στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου θα περιλαμβάνει την παρουσίαση 
των δύο πολύ σημαντικών διεθνών διαγωνισμών αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού για 
την «Ανάπλαση της Πλατείας Θεάτρου» και «Αθήνα Χ 4» στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας που 
διοργάνωσε η ΕΑΧΑ ΑΕ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ UIA
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 15o Πανελλήνιο Συνέδριο  
Πληροφορικής
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΕΠΥ, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας
http://pci2011.teiwm.gr/ 

Αστικά λύματα:  
Ελληνο-Γερμανική ανταλλαγή εμπειρίας
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Περαιτέρω μείωση των επενδύσεων σε κατοικία αναμένει τόσο 
για το 2011 όσο και για το 2012 η Alpha Bank καθώς όπως προκύ-
πτει από το τελευταίο Οικονομικό Δελτίο της τράπεζας συνεχίζεται 
με ταχείς ρυθμούς η κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότη-
τας και της κτηματαγοράς.  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Alpha 
Bank, οι επενδύσεις σε κατοικίες θα διαμορφωθούν σε εξαιρετικά 
χαμηλό επίπεδο, περί τα €5 δισ. σε σταθερές τιμές το 2011 (κα-
ταγράφοντας πτώση 24%), από €6,6 δισ. το 2010 και €16,1 δισ. το 
2006. Επομένως, η πτώση των επενδύσεων αυτών θα προκαλέσει 
μείωση του ΑΕΠ κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες περίπου το 2011, 
έναντι αρνητικής επίπτωσής τους κατά 0,73 π.μ. το 2010, -1,06 π.μ. 
το 2009 και -2,04 π.μ. το 2008. Ωστόσο, μια περαιτέρω πτώση των 
επενδύσεων σε κατοικίες κατά 5% και το 2012 θα συνεπάγεται 
πτώση του ΑΕΠ μόνο κατά 0,13 π.μ.

Τη δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για κεφάλαιο 
κίνησης ή και για επενδυτικούς σκοπούς και μεγάλων επιχειρή-
σεων για επενδύσεις, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου 
και μέγιστη διάρκεια τα δέκα χρόνια ανακοίνωσε το υπουργείο 
Οικονομικών.  Ειδικότερα σε διευκρινιστική εγκύκλιος του υφυ-
πουργού Οικονομικών, Φίλιππου Σαχινίδη, ορίζεται ότι το μέτρο 
αφορά επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί στη χώρα ως 18 Ιουλίου 

2011. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα μπορούν να δανειοδοτού-
νται από τις τράπεζες έως και 31.12.2011 οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ανεξάρτητα από τον κλάδο και 
το μέγεθός τους. 
 Η εγγύηση θα καλύπτει το 70% των δανείων που θα χορηγού-

νται από τις τράπεζες, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντιμε-
τωπίσουν τα προβλήματα πιστώσεων και ρευστότητάς τους.

 Η εγγύηση θα έχει μέγιστη διάρκεια δέκα χρόνια και κατά τη 
διάρκειά της η εξόφληση του δανείου θα γίνεται σε εξα-
μηνιαία βάση (στις 30/6 και 31/12 κάθε έτους) σε ισόποσες 
χρεολυτικές δόσεις.

Αφορά σε  επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα ανεξάρτητα από τον κλάδο και το 
μέγεθός τους.

Πτώση στις τιμές  
των ακινήτων

Την τρίτη μεγαλύτερη πτώση στις τιμές των ακινήτων, 
κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2011, κατα-
γράφει η Ελλάδα παγκοσμίως, σύμφωνα 
με έρευνα που πραγματοποίησε το 
δίκτυο Global Property Guide. Η τελευ-
ταία μελέτη για την πορεία των αγορών 
real estate επιβεβαιώνει την επιτάχυνση 
της πτώσης στις περισσότερες χώρες 
με Ευρώπη και ΗΠΑ να εμφανίζονται 
ιδιαίτερα αδύναμες, επηρεασμένες από 
την αύξηση της ανεργίας και φυσικά την 
κρίση χρέους. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που παραθέτει το διεθνές 
δίκτυο πληροφοριών για τα 
ακίνητα, το δεύτερο τρίμηνο 
του έτους σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, τα 
ακίνητα στην Ελλάδα υποχώρησαν 
σχεδόν 10%, και συγκεκριμένα 9,88%. 
Πρόκειται για τρίτη μεγαλύτερη μείωση 
μετά την Ιρλανδία με πτώση 14,84% και 
τη Βουλγαρία με 10,65%. Είναι εμφανές ότι 
οι χώρες που πλήττονται περισσότερο από την 
οικονομική κρίση έχουν ανάλογες επιπτώσεις και 
στην την κτηματαγορά.

Μείωση των επενδύσεων  
σε κατοικία
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ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Επενδυτικά δάνεια  με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου 
 Το μέγιστο ύψος του δανείου θα προσδιορίζεται σε συνάρτηση 

των οικονομικών μεγεθών της δανειολήπτριας επιχείρησης 
και δεν θα υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό της κόστος για 
το 2010. 

 Παράλληλα λόγω της παρεχόμενης εγγύησης καταβάλλεται 
προμήθεια ασφάλειας στο Ελληνικό Δημόσιο με την καταβολή 
κάθε δόσης. 

 Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπεται έκπτωση μέχρι 
15% επί της προμήθειας ασφαλείας για μέγιστη περίοδο δύο 
ετών από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.

 Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που έχουν 
ήδη δανειοδοτηθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου 
(με αποφάσεις του 2009) να ζητήσουν την παράταση της εγγύ-
ησης από τέσσερα σε δέκα έτη κατ’ ανώτατο όριο, υπό τον όρο 
ότι δεν είναι προβληματικές. 

Η παράταση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου αφορά:
α)  δάνεια κεφαλαίου κίνησης που χορηγήθηκαν σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και
β) δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς που χορηγήθηκαν σε μικρο-
μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για την δανει-
οδότησή τους με βάση το καθεστώς αυτό ( είτε για παράταση 
της εγγύησης) θα πρέπει να υποβληθούν στις τράπεζες ως την 
30.11.2011
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Η Βραζιλία προετοιμάζεται για τη διοργάνωση 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 
2014 και στα έργα ανακαίνισης των γηπέδων 
της εργάζονται κατάδικοι, όπως ο εικονιζόμε-
νος στο γήπεδο Mineirao, στο Belo Horizonte, 
χωρητικότητας 65.000 θεατών οι εργασίες του 
οποίου προβλέπεται να ολοκληρωθούν πριν 
τα Χριστούγεννα. Στα έργα απασχολούνται 20 
τρόφιμοι φυλακών με βάση πρόγραμμα κατάρ-
τισης, το οποίο προβλέπει μια ημέρα λιγότερη 
ποινή για κάθε τρεις ημέρες εργασίας, ενώ από 
το μεροκάματο, 25% παρακρατεί το κράτος, 50% 
παίρνει ο κρατούμενος στο χέρι, ενώ το υπό-
λοιπο 25% μπαίνει σε έναν αποταμιευτικό λογα-
ριασμό ώστε να τα εισπράξει όταν τελειώσει η 
ποινή του.  

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ...ΓΗΠΕΔΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΓΗ

Μετά από πέντε μήνες παραμονής στον Διεθνή 
Διαστημικό Σταθμό, ο Αμερικανός Ρον Garan 
και οι Ρώσοι Andrey Borisenko και Αλέξαν-
δρος Samokutyayev, επέστρεψαν με ασφάλεια 
στη Γη. Τις προηγούμενες εβδομάδες είχε ανα-
πτυχθεί ένας έντονος προβληματισμός για τα 
διαστημικά ταξίδια, μετά την διακοπή των αμε-
ρικανικών αποστολών και την βλάβη που δια-
πιστώθηκε στους ρωσικούς πυραύλους, αλλά 
το Soyuz TMA-21, προσεδαφίστηκε κανονικά 
περίπου 150 χιλιόμετρα νοτιο-ανατολικά της 
πόλης του Καζακστάν Dzhezkazgan. 

Πλανήτης με δυο ανατολές και δυο δύσεις, εντοπί-
στηκε από το ερευνητικό σκάφος Kepler της NASA, ο 
οποίος βρίσκεται σε απόσταση 200 ετών φωτός από τη 
Γη και ολοκληρώνει μια πλήρη περιστροφή γύρω από 
τους δυο ήλιους του σε 229 γήινες ημέρες.
Ο πλανήτης που ονομάστηκε Kepler-16b, επιβεβαι-
ώνει την ...επιστημονική φαντασία η οποία οδήγησε 
στη σύλληψη της ιδέας του πλανήτη “Λουκ Σκαϊγουό-
κερ” στην ταινία «Ο πόλεμος των άστρων». Κατά τους 
αστρονόμους, επειδή τα δυο άστρα του είναι μικρότερα 
από τον δικό μας ήλιο και λιγότερο θερμά, η επιφάνεια 
του Kepler-16b υπολογίζεται ότι ψύχεται στους -73 ως 
-101 βαθμούς Κελσίου.

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ...12 ΕΛΛΑΔΕΣ

Μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, μια έκταση πάνω από ενάμισι εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιό-
μετρα, θα γίνει τσιμέντο, καθώς οι πόλεις σε όλο τον κόσμο παίρνουν ανεξέλεγκτες διαστά-
σεις. «H «αστικοποίηση» της γης έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις σε όλο τον κόσμο, ωστόσο 
στην Ινδία, Κίνα και Αφρική παρατηρούνται οι μεγαλύτεροι ρυθμοί αύξησης της έκτασης των 
πόλεων» αναφέρει ο Μπούρακ Γκένεραλπ, γεωγράφος του Πανεπιστημίου Texas A&M, επι-
κεφαλής πρόσφατης μελέτης, η οποία κάλυψε την περίοδο από το 1970 έως το 2000. 
Τα δεδομένα που συγκέντρωσαν οι ερευνητές δείχνουν ότι η έκταση των πόλεων σε παγκό-
σμιο επίπεδο θα έχει αυξηθεί έως το 2020 κατά 1.528.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή, 
όσο 12 Ελλάδες (θυμίζουμε ότι η έκταση της χώρας μας είναι 133.000 τετραγωνικά χιλιόμε-
τρα). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πόλεις επεκτείνονται ταχύτερα από την αύξηση του πληθυ-
σμού τους, ο οποίος κατά την εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών, ως το 2030, θα έχει αυξηθεί 
κατά 1,47 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. 
Περισσότερο αναπτύσσονται οι πόλεις οι οποίες βρίσκονται στην παράκτια ζώνη, γεγονός 
που συνιστά πηγή ανησυχίας καθώς πρόκειται για τις περιοχές που αντιμετωπίζουν τον κίν-
δυνο της ανόδου της στάθμης των θαλασσών, των πλημμυρών, των τυφώνων, των τσουνάμι 
κ.α. Πάντως, επισημαίνεται, η αστυφιλία έχει και τη θετική της πλευρά, καθώς οι άνθρωποι 
που ζουν στις πόλεις έχουν καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και σε εγκαταστάσεις 
ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ οι πόλεις είναι πιο αποδοτικές όσον αφορά την ενεργειακή 
κατανάλωση, σε σχέση με αγροτικές περιοχές. Στις πόλεις γίνεται καλύτερα η ανταλλαγή 
ιδεών, εμπειριών και υλικών, όσα απαιτούνται για την ανάπτυξη καινοτομιών και επιχειρη-
ματικών ευκαιριών και άρα σ’ αυτές είναι περισσότερο πιθανόν να εμφανιστούν οι λύσεις 
στα οξυμένα περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, 
υπογραμμίζεται από τους συντάκτες της μελέτης, η οποία δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική 
επιθεώρηση PLoS One.

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ...ΗΛΙΟΥΣ
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Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011 θα διαρκέσει 
η δημόσια διαβούλευση για τη διαχείριση 
απορριμμάτων της Αττικής με σκοπό να 
διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο του διεθνούς 
διαγωνισμού που θα αναδείξει τον ανάδοχο 
για τα έργα της επεξεργασίας και διαχείρισης 
ποσότητας 1.350.000 τόνων απορριμμάτων 
ετησίως στην Περιφέρεια Αττικής. Τα έργα 
θα πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία εντός 
του 2014. Για το λόγο αυτό, η Ελληνική Κυ-
βέρνηση και η Περιφέρεια Αττικής ξεκινούν 
τη δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκλη-
ρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2011, καλώντας 
σε συμμετοχή όλους τους ενδιαφερόμενους 
υποψήφιους επενδυτές και εμπλεκόμενους, 
έτσι ώστε:
  Να διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας με όρους 
απόλυτης διαφάνειας

  Να διασφαλιστούν συνθήκες υγιούς 
ανταγωνισμού 

  Να προσέλθουν αξιόπιστοι, έμπειροι και 
ικανοί επενδυτές

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, κατά τη διαβούλευση 
του έργου θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση ώστε 
να προσδιοριστούν:
  Οι ελάχιστοι στόχοι του έργου
  Η βέλτιστη διαγωνιστική διαδικασία και το 

πρόσφορο χρηματοδοτικό σχήμα
  Το ύψος της ποσότητας απορριμμάτων, σε 

συνάρτηση με τους στόχους πρόληψης και 
ανακύκλωσης της χώρας, για την οποία θα 
εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο

  Η τελική μορφή του διαγωνισμού αναφο-
ρικά με πιθανή τμηματοποίηση του

  Τεχνολογικά ζητήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν.

Σημαντικό στοιχείο του διαγωνισμού είναι 
ότι θα αξιολογείται το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας και όχι ο τρόπος ή η μέθοδος 
διαχείρισης. Το αποτέλεσμα θα αξιολογείται 
με την υιοθέτηση συγκεκριμένων δεικτών 

Επισπεύδεται ο διαγωνισμός  
για τα απορρίμματα της Αττικής

Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι 
στις 6 Οκτωβρίου, όπως δήλωσε ο γενικός γραμμα-
τέας της ΑΔΕΔΥ Ηλίας Ηλιόπουλος στο πρακτορείο 

Reuters,  προειδοποιόντας ότι πρόκειται για το πρώτο 
κύμα διαμαρτυριών ενάντια στις πολιτικές της κυβέρ-
νησης.

Απεργία 
ΑΔΕΔΥ

Στις 31 Οκτωβρίου 2011 ολοκληρώνεται  η δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ

Την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων προανήγ-
γειλε ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας 
την  περασμένη Πέμπτη στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών 
Υποθέσεων της Βουλής. Οι πίνακες με τις νέες αντικειμενικές 
αξίες αναμένεται να είναι έτοιμοι στα τέλη Οκτωβρίου, προκει-
μένου να τεθούν σε εφαρμογή από 1/1/12. Συγκεκριμένα, ανα-
φερόμενος στην προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής ο 
υπουργός Οικονομικών τόνισε πως στο προηγούμενο διάστημα 
δεσμεύσεις της κυβέρνησης έναντι της τρόικας δεν είχαν εφαρ-
μοσθεί και πλέον απαιτείται να προχωρήσουμε αποφασιστικά. 
«Δεν έχουν αποδώσει μια σειρά από μέτρα. Μερικά μέτρα δεν 
ελήφθησαν. Για παράδειγμα, δεν ελήφθη το μέτρο της προσαρ-
μογής των αντικειμενικών αξιών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. 
Βενιζέλος. Το υπουργείο ήδη διαθέτει στοιχεία για τις τιμές ζώ-
νης από τις ειδικές επιτροπές των ΔΟΥ, ωστόσο αναμένεται να 
αξιοποιήσει και στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Τράπεζα 
της Ελλάδος, η οποία ανά τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιεύει 
τις μεταβολές που παρουσιάζουν οι τιμές των ακινήτων, αλλά 
και άλλοι φορείς της αγοράς, όπως είναι τα επιμελητήρια, η 
ομοσπονδία των κατασκευαστών, των μεσιτών κτλ.

Νέος κανονισμός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην αγορά ενέργειας 
αναμένεται σύντομα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου. Ο νέος 
κανονισμός θα αφορά όλες τις αγοραπωλησίες που πραγματοποιούνται στην αγορά 
χονδρικής, και ειδικότερα τα συμβόλαια και τα χρηματοοικονομικά παράγωγα που 
αφορούν την παραγωγή, προμήθεια και μεταφορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας. Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα ο νεοϊδρυθείς 
Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), ο οποίος έχει 
την έδρα του στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, θα παρακολουθεί όλες τις αγοραπω-
λησίες και θα παράσχει τα στοιχεία αυτά στα αντίστοιχα κράτη - μέλη, τα οποία με 
τη σειρά τους θα μπορούν να διερευνήσουν τις όποιες παραβιάσεις του κανονισμού 
και να επιβάλουν κυρώσεις. Προκειμένου να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των αρμο-
διοτήτων του οργανισμού ACER και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, ο 
διευθυντής του οργανισμού θα υποχρεούται να συμβουλεύεται τις εθνικές αρχές 
για θέματα που αφορούν τον νέο κανονισμό, ωστόσο, δεν θα δεσμεύεται από τις 
γνωμοδοτήσεις τους. Κατόπιν αιτήματος του Ευρωκοινοβουλίου, όλοι οι συμμετέ-
χοντες στην αγορά ενέργειας χονδρικής θα πρέπει να εγγράφονται σε ένα εθνι-
κό μητρώο και αυτό θα αποτελεί προϋπόθεση για να μπορούν να προχωρήσουν 
σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Στις περιπτώσεις παραβιάσεων του κανονισμού, οι 
εθνικές κυρώσεις θα αντανακλούν και τη ζημία που προκαλείται στους τελικούς 
καταναλωτές. 

Νέος κανονισμός  
για την αγορά ενέργειας

απόδοσης, όπως η ποσότητα του υπολείμμα-
τος της διεργασίας που οδηγείται σε χώρο 
τελικής διάθεσης, η σύνθεσή του, η ποσότητα 
των ανακυκλώσιμων υλικών που ανακτώνται, 
η ποσότητα της ενέργειας που παράγεται, οι 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, η ικανοποίηση 
των χρηστών κλπ. Είναι προφανές ότι όλοι 
οι δείκτες που θα χρησιμοποιούνται πρέπει 
να είναι σαφείς και μετρήσιμοι, ειδικά από 
τη στιγμή που η επίτευξή τους ή μη είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την πληρωμή του 
ιδιώτη-επενδυτή.

Αύξηση αντικειμενικών αξιών 
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Απολύσεις από 20.000 και πάνω, κόψιμο 
ως 40% του εφάπαξ αναδρομικά!- ΑΜΕΣΗ Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΟ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟ - ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
ΖΗΤΗΣΕ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ.

ΕΘΝΟΣ: Δραματικές αποφάσεις σήμερα μετά την τηλεδιάσκε-
ψη Βενιζέλου- τρόικας- ΑΙΜΑ & ΔΑΚΡΥΑ- Απολύσεις- μείωση 
μισθών 20% στο Δημόσιο - Α. Σαμαράς: ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑ-
ΘΑΡΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - Βρυξέλλες: 
ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - Κύπρος: 
ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ- Κλιμακώνει τις απειλές η Τουρκία 
- Βερολίνο: ΒΑΤΕΡΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Ο Σαμαράς, οι δημοσιογράφοι, οι 
ακαδημαϊκοί και οι συνδικαλιστές φταίνε για την κατάρρευση 
της χώρας»- ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΥΨΕΙ 
ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ- ΣΟΚ- Τι ζήτησε η τρόικα και δεν μας είπε ο 
υπουργός - Α. Σαμαράς: Η κυβέρνηση έχασε την εμπιστοσύνη 

του λαού οριστικά- «ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΕΚΛΟ-
ΓΕΣ».

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Θεσσαλονίκη: ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑ - Περιφερειακές εκλογές Βερολίνου- 
6η ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΗΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ- Η Κυβέρνησις 
δεν ελέγχει την κατάσταση.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Γρήγορα πίσω στη δραχμή, η μόνη λύση σωτηρίας- 
ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΕ ΕΜΦΥΛΙΟ Η ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗ-
ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Παπανδρέου- Βενιζέλος: ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ 
ΜΕΤΡΑ- Αντώνης Σαμαράς: ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Φως στα δραματικά γεγονότα του 1989- 
1990- ΠΩΣ Η CIA ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΥΣ ΝΑΪΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ!

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Θα προβλέπουν τη δραστική περικοπή των 
δημόσιων δαπανών- ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ 4 ΔΙΣ. ΑΝΑΚΟΙ-
ΝΩΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - Δυσπιστία Ευρωπαίων για τις δεσμεύ-
σεις της ελληνικής κυβέρνησης- ΒΑΡΥ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ECOFIN.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη με την τρόικα- Σήμερα οι 
ανακοινώσεις- ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ- ΘΥΣΙΕΣ- ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΗ 
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ - Δραματική προειδοποίηση από τον Ευ. Βενιζέλο- 
ΔΙΑΚΥΒΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΤΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ - Αντ. Σαμαράς: ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑ-
ΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
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ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΕΥΡΩΠΑΪΩΝ ΚΑΙ ΔΝΤ 

ΑΥΡΙΑΝΗ |  Σελίδα 3 | 19/09/2011

Πρέπει να απολυθούν άμεσα τουλάχιστον 120 χιλιάδες δημόσιοι 
υπάλληλοι, έτσι ώστε το δημόσιο να εξοικονομήσει από μισθούς το 
ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, επιμένει n Τρόικα, 
που προκρίνει ως ζωτικό μέτρο την επέκταση του μέτρου της 
εργασιακής εφεδρείας και σε επιπλέον 50.000 υπαλλήλους. Κατά 
κυβερνητικές παραδοχές, τα μέτρα εξειδικεύονται σε 15 σημεία, 
μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται n δραστική περικοπή συμβάσεων 
αορίστου χρόνους σε όλους τους φορείς του δημοσίου, n εξίσωση 
του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης με το φόρο στο πετρέλαιο 
κίνησης όπως και n άμεση προώθηση της εργασιακής  εφεδρείας.
 Αναλυτικά τα 15 μέτρα που περιλαμβάνονται στην επιστολή του 
γενικού γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής είναι τα ακόλουθα:
1.Έκδοση υπουργικών αποφάσεων για την περικοπή συμβάσεων 
αορίστου και ορισμένου χρόνου σε όλους τους φορείς του 
δημοσίου συμπεριλαμβανομένων, και των εκπαιδευτικών ώστε 
να ικανοποιηθούν οι στόχοι του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. 
2. Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων 
για την εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας, επέκταση του 
μέτρου σε όλους τους φορείς και άμεση γραπτή ενημέρωση των 
υπαλλήλων για την εισαγωγή τους στην εφεδρεία.3. Έκδοση 
υπουργικών αποφάσεων για την εξίσωση του φόρου στο πετρέλαιο 
θέρμανσης και κίνησης. 4. Να νομοθετηθεί n παρακράτηση ως 
μέσο για τη συλλογή της εισφοράς αλληλεγγύης. 5. Περικοπές 
στις συντάξεις των δικαιούχων του NAT και του OTE. 6. Περικοπή 
των επιχορηγήσεων στα ΕΛΤΑ για τη διακίνηση του Τύπου και 
έκδοση υπουργικής απόφασης ώστε να νομοθετηθεί άμεσα. 7. Νέο 
νομοθετικό πλαίσιο για το νομοθετικό καθεστώς στο δημόσιο με 
περικοπές σε αποζημιώσεις και υπερωρίες. 8. Πάγωμα βασικών 
και επικουρικών συντάξεων ως το 2015.9. Επανακαθορισμό 
των προστίμων για τα αυθαίρετα και άμεση ψήφιση του νέου 
Ρυθμιστικού. 10. Έκδοση υπουργικών αποφάσεων για το κλείσιμο ή 
συγχώνευση 35 Οργανισμών που περιγράφονται στο μεσοπρόθεσμο 
και το κλείσιμο επιπλέον 30. 11. Έκδοση υπουργικών αποφάσεων 
για το κλείσιμο ή συγχώνευση των: ΚΕΔ, ETA, ΟΔΔΥ, Εθνικός 
Οργανισμός Νεότητας, ΕΟΜΕΧ, ΙΓΜΕ, ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ, θέμις, 
ΕΡΤ. 12. Έκδοση υπουργικών αποφάσεων για την καταγραφή της 
ακίνητης και κινητής περιουσίας που περνά υπό τον έλεγχο του 
κράτους. 13. Έκδοση υπουργικών αποφάσεων για α) τον καθορισμό 
όλων των κοινωνικών επιδομάτων και των επιδομάτων υγείας, β) 
υπογραφή συλλογικών συμβάσεων σε 16 ιδιωτικά νοσοκομεία και 
κέντρα υγείας και γ) υπογραφή συμβάσεων μεταξύ νοσοκομείων του 
ΕΣΥ και ιδιωτικών νοσοκομείων για το leasing κλινών. 14. Νέο νόμο 
για τη μείωση των συντάξεων του ΟΓΑ. 15. Νομοθετική ρύθμιση για 
την καθιέρωση μειώσεων στις τιμές των φαρμάκων και υπογραφή 
συμβάσεων με φαρμακευτικές εταιρίες για την άμεση εφαρμογή της 
όπως καθιέρωση ασφαλιστικής τιμής για τις φαρμακευτικές εταιρίες.
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟ Ν/ΣΧ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 9 | 19/09/2011

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται ότι θα παρουσιαστεί το τελικό 

κείμενο του σχεδίου νόμου για την αλλαγή του τρόπου έκδοσης 
αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών μετά και την ολοκλήρωση 
της διαβούλευσης, προκειμένου στη συνέχεια να προωθηθεί στη 
Βουλή για ψήφιση. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ, 
Νίκο Σηφουνάκη, ενδεχομένως n συζήτηση του νομοσχεδίου να 
αρχίσει εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, αφού ήδη έχει εγκριθεί από 
το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αντιμετωπίζει το κρίσιμο σημείο 
γέννησης της αυθαιρεσίας με την κατάργηση των πολεοδομικών 
γραφείων με τη μορφή που ξέραμε μέχρι σήμερα και διαχωρισμό 
του εγκριτικού από το εποπτικό έργο. Υποστηρίζει μάλιστα ότι 
«στο αίτημα του πολίτη n υπηρεσία του δήμου θα χορηγεί τους 
δικαιούμενους όρους δόμησης και μόνο, ενώ  σώμα ορκωτών 
ελεγκτών δόμησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα ελέγχει τις 
κατασκευές. To νέο σχέδιο νόμου επιχειρεί να επανακαθορίσει με 
σαφήνεια και διαφάνεια τους όρους με τους οποίους εγκρίνεται, 
αδειοδοτείται, εκτελείται και ελέγχεται το οικοδομικό έργο, δηλαδή 
να επαναπροσδιορίσει τη σχέση πολιτείας - επαγγελματιών - πολιτών 
ξεκαθαρίζοντας και θεσμοθετώντας την ευθύνη κάθε εμπλεκόμενου 
μέρους σε μία κατασκευή. 
   Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει n νέα νομοθετική ρύθμιση 
στον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών είναι ότι εκδίδονται 
ηλεκτρονικά και χωρίς γραφειοκρατία και διαφθορά σε διάστημα 
μέχρι 5 ημερών, με αποκλειστική ευθύνη των μηχανικών και των 
πολιτών, χωρίς να χρειάζεται n επαφή με τους υπαλλήλους των 
πολεοδομικών υπηρεσιών οι οποίες καταργούνται με τη σημερινή 
τους μορφή και n οποιαδήποτε συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων 
μεταξύ πολιτών και δημοσίων αρχών για έκδοση ή ανανέωση άδειας 
γίνεται ηλεκτρονικά.

ΓΕΡΜΑΝΟΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 59 | 19/09/2011

Μπορεί ο ΟΣΕ να απαξίωσε και να καταργεί σταδιακά το 
σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου, ωστόσο υπάρχουν 
Γερμανοί και Αυστριακοί επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να 
επενδύσουν στη γραμμή αυτή. Αυτό επισήμανε χθες ο δήμαρχος 
Τρίπολης Γιάννης Σμυρνιώτης, που συναντήθηκε με εκπροσώπους 
των επιχειρηματιών. 
Όπως είπε, στελέχη του γερμανικού ομίλου περιόδευσαν την 
Πελοπόννησο, είδαν το δίκτυο και συναντήθηκαν με εκπροσώπους 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους παράγοντες για να έχουν τη 
γνώμη τους για το εγχείρημά τους. 
Όπως δήλωσε ο κ. Σμυρνιώτης, n πρόταση των ξένων επενδυτών 
αφορά αρχικά τη λειτουργία των γραμμών που διεκόπησαν, δηλαδή 
για μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, ενώ στόχος τους είναι να 
δημιουργηθούν και κάποιες τουριστικές διαδρομές, καθώς επίσης 
στην Αχαΐα να λειτουργήσει το τρένο και σαν προαστιακός στους  
μεγάλους οικισμούς γύρω από την Πάτρα.
 Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει, ωστόσο οι 
ενδιαφερόμενοι επενδυτές θέλουν να είναι έτοιμοι και με την 
απελευθέρωση της αγοράς στις μεταφορές και τη διαδικασία 
που θα ξεκινήσει τόσο το υπουργείο Μεταφορών όσο και ο ΟΣΕ, 
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να υποβάλουν την πρότασή τους. Ο δήμαρχος σημείωσε ότι ως 
ιδιωτική επιχείρηση οι Γερμανοί θα φροντίσουν οι γραμμές να είναι 
ανταγωνιστικές, προκειμένου να κερδίσουν μερίδιο της αγοράς, 
ενώ επισήμανε ότι είναι λογικό για όσες γραμμές προβλέπεται 
επιχορήγηση να τη διεκδικήσουν.
Την τραγελαφική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο 
σιδηρόδρομος στην περιοχή αναδεικνύει και το εξής γεγονός: 
n γραμμή Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα, n οποία ξεκίνησε να 
αναβαθμίζεται από το 2004, ολοκληρώθηκε σχεδόν 7 χρόνια μετά. 
Ωστόσο λειτούργησε μόνο για λίγους μήνες, χωρίς αυξημένο 
επιβατικό κοινό, αφού ο χρόνος της διαδρομής αυξήθηκε αντί να 
μειωθεί, ενώ στοίχισε όπως υπολογίζεται περίπου 100 εκατομμύρια 
ευρώ. 
Άνθρωποι του σιδηρόδρομου υποστηρίζουν ότι πρέπει να έγινε 
«μεγάλο φαγοπότι» για την αναβάθμιση της καταργημένης 
γραμμής, αν σκεφτεί κανείς ότι το 1880, όταν τα τεχνικά συνεργεία 
χρησιμοποιούσαν κασμάδες, δεν αναβάθμισαν, αλλά κατασκεύασαν 
εξ ολοκλήρου τη συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή μέσα 
σε 3 χρόνια. Ύστερα από όλα αυτά τα χρήματα και την αναμονή 
τόσων ετών, το ελληνικό κράτος αποφάσισε να καταργήσει τη 
γραμμή, δίνοντας την ευκαιρία τώρα σε ξένους επενδυτές να την 
εκμεταλλευτούν όπως πρέπει.

“ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ” 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 32 | 19/09/2011

Υπέρ της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας τάχθηκε 
σε τοποθέτηση του ο βουλευτής της Ν.Δ. και τομεάρχης 
Περιβάλλοντος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, σε εκδήλωση της 
76ης ΔΕΘ, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, με θέμα Ό Ρόλος 
της Ενέργειας στην Ανάκαμψη».
 Παράλληλα τάχθηκε και υπέρ της αξιοποίησης των ΑΠΕ, με τρόπο 
που να διασφαλίζεται το περιβαλλοντικό ισοζύγιο και η αειφορία, 
ενώ για την επένδυση χρυσού στη Χαλκιδική τόνισε: «Παρότι 
είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει μια περιβαλλοντική επιβάρυνση της 
περιοχής, επειδή η επένδυση είναι πάρα πολύ κερδοφόρα έχουμε 
τη δυνατότητα να απορροφήσουμε αρκετούς πόρους, ώστε να 
κάνουμε την καλύτερη δυνατή περιβαλλοντική αποκατάσταση. 
Σημειώστε ότι η αξία των κοιτασμάτων είναι γύρω στα δεκαπέντε 
με είκοσι δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό δεν μπορούμε να το 
αφήσουμε έτσι, οποιαδήποτε χώρα δεν θα το άφηνε». 
Ωστόσο παρατήρησε πως «απαιτείται επαναδιαπραγμάτευση της 
σύμβασης, επ’ ωφελεία του ελληνικού κράτους, που αντλεί μόνο 
φορολογία και δεν παίρνει ποσοστό επί των κερδών, ενώ αντίθετα η 
σύμβαση αυτή είναι τόσο καλή για τους επενδυτές, που εγείρει και 
έναν άλλο προβληματισμό». Ακόμη σχολίασε ότι «είναι απαραίτητος 
ο δημοσιονομικός εξορθολογισμός για να προσελκυστούν 
επενδύσεις και στην ενέργεια», ενώ δήλωσε αντίθετος «στην 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε παραγωγική γη», 
αλλά σύμφωνος «με την εγκατάσταση των πάρκων αυτών σε 
άγονες περιοχές και σε στέγες οικιακών και βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων». 
   Τέλος, αναφερόμενος στη γεωστρατηγική και στην οικονομία 
της ενέργειας σε αυτή την περιοχή και τη συγκυρία, ο κ. 
Μητσοτάκης επισήμανε ότι: «Ουδέποτε, τα συμφέροντα των ΗΠΑ 

και Ελλάδας, από τον B’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, δεν ήταν πιο 
ευθυγραμμισμένα από ό,τι είναι σήμερα».

«ΑΠΛΩΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ»

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ |  Σελίδα 9 | 19/09/2011

Η οικονομική δυσπραγία, n αίσθηση της μονομέρειας και της αδικίας 
και φυσικά n αβεβαιότητα είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους 
(δηλώνουν ότι) δεν θα πληρώσουν πολλοί συμπολίτες τις έκτακτες 
εισφορές που τους ζητείται από το κράτος. «Δε είναι ότι δεν θέλουν 
να πληρώσουν. Είναι κυρίως ότι δεν έχουν να πληρώσουν», μας είπε 
ο Θανάσης Γιανναδάκης, πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. 
«Η οικοδομική δραστηριότητα έχει μειωθεί κατά 40%, ενώ οι 
μηχανικοί που ασχολούνται με τα δημόσια έργα παραμένουν 
ανεξόφλητοι από το κράτος. Πολλοί από τους συναδέλφους παίρνουν 
δανεικά από τους γονείς τους. Με αυτές τις συνθήκες, πώς θα 
πληρώσουν το τέλος επιτηδεύματος ή το ειδικό τέλος κατοικίας;» 
αναρωτήθηκε ο Θ. Γιανναδάκης. Προσθέτει πως ήδη υπάρχουν 
αρκετά αιτήματα μελών του TEE, που ζητούν να αναστείλουν την 
καταβολή ασφαλίστρων στο ΤΣΜΕΔΕ επειδή δεν έχουν χρήματα 
να το πληρώσουν. «Πώς αυτοί οι άνθρωποι, που κόβουν την 
ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, θα πληρώσουν το χαράτσι 
για την αλληλεγγύη ή το άλλο που θα έρθει με τον λογαριασμό της 
ΔΕΗ;».
 «Υπάρχει πραγματική αδυναμία καταβολής αυτών των τελών 
γιατί το εισόδημα πολλών ανθρώπων έχει ήδη μειωθεί δραματικά 
και αισθάνονται πως θα επακολουθήσουν και άλλα μέτρα», 
παρατήρησε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Νίκος 
Παπάκος. Εξηγεί πως δεν είναι αρνητική n πρώτη ανάδραση 
των πολιτών. Οι Έλληνες αγαπούν την πατρίδα τους και σε αυτή 
τη δύσκολη στιγμή θέλουν να βοηθήσουν. Ο τρόπος όμως που 
μπαίνουν τα μέτρα, μαζί με μια διάχυτη αίσθηση πως είναι 
άδικα και αντισυνταγματικά, διαμορφώνει ένα αρνητικό κλίμα 
για την πληρωμή τους. Πολλοί πιστεύουν πως υποκρύπτεται μια 
υστεροβουλία και ότι δεν σταματούν εδώ τα έκτακτα μέτρα, αλλά 
θα ακολουθήσουν κι άλλα και αυτό δημιουργεί αρνητικό συνειρμό 
και φθάνουμε στο «Δεν πληρώνω». 
  Ήδη υπάρχει διάθεση προσφυγής στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας για τα έκτακτα αυτά τέλη. Άλλοι υποβάλλουν αίτηση 
αναστολής καταβολής του ειδικού τέλους, επικαλούμενοι 
λόγους αδυναμίας, λόγω δυσπραγίας κ.λπ. Ένα από τα βασικά 
ερωτήματα που πολλοί υποβάλλουν λαμβάνοντας τα σχετικά 
ειδοποιητήρια, είναι αν αυτά τα χρήματα πιάνουν τόπο ή απλά 
πέφτουν στο πηγάδι που δεν έχει πάτο. «Η μεσαία τάξη δεν 
αρνείται να πληρώσει. Ρωτούν όμως, μετά από ένα μήνα θα μου 
ζητήσουν κι άλλα και μετά κι άλλα; Πότε θα σταματήσει αυτή n 
διαδικασία; To πρόβλημα είναι πως οι άνθρωποι έχουν χάσει την 
εμπιστοσύνη τους και θεωρούν πως ο υπουργός των Οικονομικών 
τους κοροϊδεύει και ότι οι θυσίες τους δεν έχουν αντίκρισμα. 
Ταυτόχρονα όμως, μειώνοντας συνέχεια τα αποθέματά τους 
νοιώθουν ανασφάλεια και αναζητούν τρόπους να αποφύγουν 
να πληρώσουν τα ειδικά τέλη, αφού δεν υπάρχει θετική 
προοπτική για το αύριο», παρατήρησε ο οικονομολόγος Κώστας 
Τόγιας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος. 


