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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Απάντηση στο θολό τοπίο και τα πολλά “γιατί” που 
προκύπτουν από τη στάση των Ευρωπαίων απένα-
ντι στην οικονομική κρίση έδωσε ο πρώην γενικός 
διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 
Ντομινίκ Στρος-Καν: «Εκείνο που συνέβη», εξήγη-
σε, «είναι ότι στο βάθος η κρίση του 2008 έδειξε 
ότι οι οικονομίες που θεωρούσαμε δυναμικές και 
κυρίαρχες, δηλαδή εκείνες των ΗΠΑ, της Ιαπω-
νίας, της Ευρώπης, δεν ήταν πλέον τόσο κυρίαρ-
χες. Είχαν υποστεί γάγγραινα από τα χρέη, είχαν 
αποσταθεροποιηθεί από ένα χρηματοπιστωτικό 
σύστημα εκτός ελέγχου, δεν είχαν πλέον το μο-
νοπώλιο της τεχνολογίας και επιπροσθέτως είχαν 
γερασμένες δημοκρατίες». Μιλώντας στο γαλλικό 
κανάλι TF1 υπογράμμισε ότι «εάν δεν αντιδράσου-
με γρήγορα, σε 25 χρόνια η Ευρώπη θα είναι η γη 
της εγκατάλειψης με υψηλή ανεργία και εξαθλιω-
μένη κοινωνική πρόνοια. Επομένως, θα πρέπει 
να αντιδράσουμε τώρα». Οι κυβερνήσεις, είπε, 
«δεν λύνουν το πρόβλημα, το σπρώχνουν. Η χιο-
νοστιβάδα όλο και μεγαλώνει και η ανάπτυξη όλο 
και απομακρύνεται». Όσο για τους Ευρωπαίους 
ηγέτες είπε ότι «έχουν όλοι τους να αντιμετωπίσουν 
εκλογές που σίγουρα τους εμποδίζουν. Η πραγ-
ματικότητα όμως έχει άλλη διάσταση την οποία θα 
πρέπει να υπολογίσουν. Θα πρέπει να αποδεχθούν 
τις απώλειες τώρα, για να μπορέσουν να κάνουν 
επανεκκίνηση». Αναφερόμενος ειδικότερα στο 
ελληνικό πρόβλημα τόνισε ότι «το χρέος είναι τερά-
στιο και θα πρέπει οπωσδήποτε και με κάθε τίμημα 
να το μειώσουμε. Με κάθε τίμημα εκτός από το 
τίμημα της στασιμότητας και της ύφεσης». Πολλοί 
τον άκουσαν, αλλά οι λίγοι – και οπωσδήποτε αυτοί 
που οφείλουν να δράσουν – κώφευσαν.
Η τηλεδιάσκεψη του υπουργού Οικονομικών 
με τους εκπροσώπους της “τρόικα” συνεχίζεται 
απόψε… 
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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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Δημόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση διαμαρτυρόμε-
νοι για τις περικοπές και την εργασιακή εφεδρεία,  φοιτητές μαζί με μαθη-
τές αντιδρώντας στις αλλαγές στην Παιδεία πραγματοποιούν σήμερα από 
το πρωί έως αργά το απόγευμα ξεχωριστές συγκεντρώσεις και πορείες  

στο κέντρο της Αθήνας.

Τις προτάσεις της κυβέρνησης 
για την πετρελαιοκίνηση στα ΙΧ 
και τα ελαφρά φορτηγά σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει 
την Πέμπτη στη Μόνιμη Επιτροπή 
Προστασίας Περιβάλλοντος της 
Βουλής ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Γ. Παπακωνσταντίνου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, που 
είδαν το φώς της δημοσιότητας η 
κυβέρνηση εξετάζει να δώσει κίνη-
τρα απόσυρσης στα επαγγελματικά 
οχήματα που χρησιμοποιούν ως 
καύσιμο το πετρέλαιο.
Σημειώνεται πως η συνολική 
κυκλοφορία των επιβατικών οχη-
μάτων με πετρέλαιο στην Ελλάδα 
είναι περίπου 4%, όταν στην Ευρώ-
πη κυκλοφορούν ευρέως με μέσο 
όρο 51%. Της απαγόρευσης εξαι-
ρούνται τα ταξί, τα βαρέα οχήματα 
αλλά και τα φορτηγά κάτω των 4 
ωφέλιμων τόνων, που χρησιμο-
ποιούνται από παραγωγούς και 
εμπόρους των λαϊκών αγορών.
Το μεγαλύτερο ωστόσο πρόβλημα 
που καλείται να αντιμετωπίσει η 

κυβέρνηση στο θέμα της 
πετρελαιοκίνησης σχετί-
ζεται με το λαθρεμπόριο 
καυσίμων, το οποίο υπολο-
γίζεται ότι ανέρχεται σε 500 εκατ. 
ευρώ το χρόνο. Η κυοφορούμενη 
εξίσωση του ΕΦΚ του πετρελαίου 
κίνησης και θέρμανσης, που ζητά 
η «τρόικα» και μελετά η κυβέρνη-
ση, εκτός από εισπρακτικά οφέλη, 
αποσκοπεί στην προσπάθεια 
καταπολέμησης του εκτεταμένου 
λαθρεμπορίου.  Από περιβαλλο-
ντική σκοπιά επισημαίνεται ότι το 
λεκανοπέδιο της Αττικής, όπως 
και η Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτε-
ρα επιβαρυμένες περιοχές από 
αιωρούμενα σωματίδια και οξείδια 
του αζώτου. Για αυτό τονίζεται ότι 
η άρση των σχετικών περιορισμών 
θα πρέπει να συνδυαστεί με  υπο-
χρεωτική εφαρμογή στα πετρελαι-
οκίνητα οχήματα των λεγόμενων 
«παγίδων» κατακράτησης αιωρού-
μενων σωματιδίων. Παράλληλα 
να υπάρξουν αξιόπιστοι ελεγκτικοί 
μηχανισμοί για τα οχήματα και την 
ποιότητα των καυσίμων.

Περιορισμοί για τα 
ντίζελ  ΙΧ επιβατικά 
και μικρά φορτηγά 
αυτοκίνητα  τέθη-
καν από τις αρχές 
της δεκαετίας του 
1980 μέχρι σήμερα 
για περιβαλλοντι-
κούς λόγους.  

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 

Ελεύθερη η πετρελαιοκίνηση 
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ΑΘΗΝΑ
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης θα πραγματοποιήσει σήμερα 
- και ώρα 11:00π.μ.- συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Υπουργείου (Αριστοτέλους 17).

Στο υπουργείο Πολιτισμού, επί της οδού Μπου-
μπουλίνας, δηλώσεις του υπουργού Παύλου Γερου-
λάνου για την επιστροφή δύο αρχαίων αντικειμένων 
από τη συλλογή του Μουσείου Γκετί (ένα χρυσό 
νεκρικό στεφάνι του 4ου αιώνα π.Χ. και ένα άγαλμα 
αρχαϊκής Κόρης του 6ου αιώνα π.Χ. από την Πάρο).

Η Αν. Υπουργός Εξωτερικών Μ. Ξενογιαννακοπού-
λου θα συναντηθεί στις 15:00 με αντιπροσωπεία 30 
Γερμανών δημοσιογράφων που επισκέπτονται την 
χώρα μας.

Τη συμμετοχή της στην στάση εργασίας που έχει 
προκηρύξει για σήμερα η ΠΟΣΠΕΡΤ (από τις 18.00 
έως τις 23.00), αποφάσισε η Διαρκής Γενική Συνέλευ-
ση των δημοσιογράφων της ΕΡΤ.

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 20-9-2011 COMING UP...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

28-29
Σεπτεμβρίου

1
Οκτωβρίου

2011

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών 
Κατασκευών
ΒΟΛΟΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Έρευνα Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου στην Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτι-
κές»
ΧΑΝΙΑ

Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών 
Έργων (ΕΕΜΕ),σε συνεργασία 
με το ΤΕΕ και την Πολυτεχνική 
Σχολή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών 
Πόρων του Πολυτεχνείου 
Κρήτης
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Ημερίδα με θέμα «Υδατικοί πόροι πάρκου Πρε-
σπών. Προκλήσεις στο Ελληνικό τμήμα» διοργανώ-
νει η Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, σε συνεργασία 
με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρε-
σπών και τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρί-
ου 2011, στο Ενημερωτικό Κέντρο Πύλης Πρεσπών.
Θεματολογία
• Η επίδραση των λιμνών στο οικοσύστημα, στην 
κοινωνία και στο τοπίο των Πρεσπών
• Το υδροσύστημα του πάρκου Πρεσπών
• Η διασυνοριακή συνεργασία στο πάρκο
• Αρχές διαχείρισης ευαίσθητων υδρολογικών 
λεκανών
• Υδρογεωλογικό δυναμικό και επικοινωνία Μι-
κρής και Μεγάλης Πρέσπας
• Αρδευτικό σύστημα Πρεσπών
• Παρακολούθηση και ταξινόμηση της οικολογικής 
κατάστασης των λιμνών της Ελλάδας. Το διασυνο-
ριακό πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων 
των Πρεσπών
• Μοντέλα και προσεγγίσεις προσομοίωσης των 
λιμνών. Καταλληλότητα για τις Πρέσπες
• Θετικές και αρνητικές αλληλεπιδράσεις υγροτο-

πικών και αγροτικών οικοσυστημάτων
• Οικολογική διερεύνηση της Μικρής Πρέσπας
• Διαχείριση του ενιαίου συστήματος των λιμνών 
Ζάζαρης, Χειμαδίτιδας, Πετρών και Βεγορίτιδας.

Πληροφορίες: Τηλ.: 23850-51433, 51870 
(Τρ. Γκώγκου), email:filiogogou@yahoo.gr, ιστοσε-
λίδα:  http://eye.web.auth.gr

29
Σεπτεμβρίου

2011

Tριήμερη εκδήλωση εκμάθησης συντήρησης της ξερολιθιάς, διοργανώνει (22 - 24 Σεπτεμβρίου 2011, στο μονοπάτι 
από Κάστρο προς Πουλάτη στη Σίφνο) η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, με τη συνεργασία των 
μελών της Τοπικής Επιτροπής Σίφνου. Οι παρεμβάσεις στους πεσμένους τοίχους θα γίνουν υπό την επίβλεψη και 
καθοδήγηση μαστόρων της Σίφνου και θα είναι μια σπάνια ευκαιρία να μάθουν οι συμμετέχοντες την παλιά τεχνική 
του χτισίματος των ξερολιθιών. Η δράση αποτελεί πρωτοβουλία του προγράμματος «Αειφόρο Αιγαίο» και του Συμβου-
λίου Επικοινωνίας της ΕΛΛΕΤ με τη στήριξη του Ιδρύματος Ευγενίδη. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση κατοίκων και 
επισκεπτών για τη σημασία της ξερολιθιάς και τον ευεργετικό της ρόλο στη συντήρηση του εδάφους και την αποφυγή 
ερημοποίησης των νησιών. Πρόκειται για μια πιλοτική δράση για τη διάσωση και την προβολή της ξερολιθιάς ως πρω-
ταρχικό στοιχείο της πολιτισμικής κληρονομιάς, που θα μπορεί από το επόμενο έτος να εφαρμοσθεί και σε άλλα νησιά.   
Πληροφορίες: Τηλ: 210 – 32 25 245 (εσωτ. 2,  Κ. Στεμπίλη) email: sepi@ellinikietairia.gr ιστοσελίδα: www.ellet.gr

ΞΕΡΟΛΙΘΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 

6-7
Οκτωβρίου

2011

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Επαναπροσδιορίζο-
ντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες των Βιβλιο-
θηκών σε περιόδους οικονομικής κρίσης»
ΑΘΗΝΑ

Οργανωτική Επιτροπή 
Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών 
(ΟΕΕΒ)

Υδατικοί πόροι Πάρκου Πρεσπών
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Πέντε εργάτες, τρεις αλλοδαποί και δύο Έλληνες τραυματί-
σθηκαν όταν στις 13.30 χθες το μεσημέρι  κατέρρευσαν τα 
υποστυλώματα, την ώρα που έριχναν την πλάκα του δεύτερου 
ορόφου σε ανεγειρόμενη οικοδομή, επί της οδού Προμηθέως 
12. στην Κηφισιά. Οι τραυματίες διακομίσθηκαν και νοσηλεύ-
ονται στον Ερυθρό Σταυρό. Από έρευνα της Πυροσβεστικής 
διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι. Προανάκριση 
για τυχόν ευθύνες σχετικά με το ατύχημα διενεργεί το αστυ-
νομικό τμήμα Κηφισιάς

Χειρόφρενο ετοιμάζουν να σηκώσουν οι εργαζόμενοι στο μετρό από την Πέμπτη με 24ωρες 
επαναλαμβανόμενες απεργίες αντιδρώντας στην εργασιακή εφεδρεία την οποία χαρακτηρί-
ζουν ως προθάλαμο απολύσεων. Παράλληλα  συγκαλείται έκτακτο διοικητικό συμβούλιο του 
σωματείου των εργαζομένων στα λεωφορεία με στόχο να αποφασισθούν νέες κινήσεις.

-«Ο τομέας πολιτικής που ονομάζεται «Πράσινη Ανάπτυξη» μέσα 
στα επόμενα τρία χρόνια μπορεί να κινητοποιήσει επενδυτικά 
κεφάλαια άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ και να παράξει 
περισσότερες από 200 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας» υπογραμ-
μίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα «Ημερησία», ο υπουργός 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιώργος 
Παπακωσταντίνου.

Ειδικότερα ο υπουργός ΠΕΚΑ σημειώνει ότι: 
«Από εδώ και στο εξής είναι να καταστεί το πλαίσιο περιβαλλο-
ντικής προστασίας πλήρως λειτουργικό, να συμπληρωθεί με νέες 
πολιτικές παρεμβάσεις, όπως η αντιμετώπιση της ηχορύπανσης 
και η βελτίωση των πόλεων, αλλά και να συμβάλει στο μέγιστο 
βαθμό στην κινητοποίηση κεφαλαίων για επενδύσεις και δημι-
ουργία θέσεων εργασίας. Η συμβολή του ΥΠΕΚΑ στην ενίσχυση 
της επενδυτικής δραστηριότητας υλοποιείται με τρεις τρόπους:
1. Οριζόντια, μέσα από την επιτάχυνση της διαδικασίας περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης, χωρίς εκπτώσεις για το περιβάλλον, 
αλλά με ταχύτερη έκδοση όρων και με την ουσιαστική λειτουργία 
του περιβαλλοντικού ελέγχου.
2. Στοχευμένα, ειδικά στο σκέλος της οικοδομικής και ευρύτε-
ρα κατασκευαστικής δραστηριότητας μέσα από τρεις κλάδους 
πολιτικών: τα κίνητρα για περισσότερο φιλικές προς το περιβάλ-
λον κατασκευές – ειδικά ως προς την ενεργειακή εξοικονόμηση 
και την προώθηση της καινοτομίας στην κατασκευή, τη δραστική 
απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών και 
τον νέο ΓΟΚ, αλλά και την επιτάχυνση της σύνταξης ειδικών και 
γενικών χωροταξικών σχεδίων.

Στις προτεραιότητες του ΥΠΕΚΑ είναι να συμβάλει 
στο μέγιστο βαθμό στην κινητοποίηση κεφαλαίων 
για επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Συναντήσεις για το ΕΣΠΑ
Συναντήσεις με περιφερειάρχες και υπουργούς με στόχο την επιτάχυνση 
του ΕΣΠΑ θα έχει αυτή την εβδομάδα ο Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για 
την Περιφερειακή Πολιτική, Γιοχάνες Χαν, ο οποίος βρίσκεται και πάλι στην 
χώρα μας.  Όπως είχε δηλώσει, η αύξηση της κοινοτικής συμμετοχής στα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα σημαίνει ότι θα επενδυθούν νωρίτερα στην 
Ελλάδα «€1,5 δισ. ως το τέλος του 2012». Μάλιστα, κατά την συνάντηση 
που είχε με τον υπουργό Ανάπτυξης Μ. Χρυσοχοΐδη, είχε πει ότι εκπονείται 
σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση 64 μεγάλων έργων του ΕΣΠΑ. Το πλαίσιο 
για αυτά τα έργα θα παρουσιασθεί τις επόμενες εβδομάδες από το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης.

Κατάρρευση οικοδομής 

Απεργίες στις συγκοινωνίες
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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Επενδύσεις 20 δις ευρώ και 200.000 θέσεις εργασίας 

3. Προώθηση μεγάλων και καινοτόμων έργων, ειδικά στον 
τομέα της ενέργειας. Εδώ, η πολιτική μας διαμορφώνει μεγάλες 
επενδυτικές ευκαιρίες τόσο μέσα από το άνοιγμα της αγοράς 
ενέργειας, όσο και μέσα από την προώθηση της πράσινης 
παραγωγής ενέργειας από κλασσικές πηγές και κυρίως από την 
επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Προχωρούμε, ήδη, 
στη δημιουργία ενός επενδυτικού σχεδίου για μεγάλου μεγέθους 
υποδομές που θα επιτρέπουν την εξαγωγή ηλιακής ενέργειας 
από τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκό Βορρά, αλλά και στην επιτά-
χυνση της διαδικασίας αδειοδότησης στην αιολική ενέργεια, ιδι-
αίτερα στα θαλάσσια αιολικά πάρκα, όπως και στη γεωθερμία».
Ο υπουργός καταλήγει στο άρθρο σημειώνοντας ότι «το ΥΠΕΚΑ 
μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που βρίσκονται στην άμεση 
εποπτεία του – το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και 
Αειφόρο Ανάπτυξη» και το «Πράσινο Ταμείο» - πρόκειται μέσα 
στα επόμενα τρία χρόνια να διαθέσει περισσότερο από τρία δισε-
κατομμύρια ευρώ σε έργα υποδομής – όπως διαχείριση υδάτων, 
διαχείριση απορριμμάτων, προστασία του περιβάλλοντος – και 
έργα αναπλάσεων και βελτίωσης του δομημένου περιβάλλοντος, 
ιδιαίτερα στην περιφέρεια».
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Σκάφη, αλλά και βάρκες και ότι άλλο είναι ανα-
γκαίο για τη θαλάσσια αναψυχή, εκτίθενται 
στην μεγάλη εμπορική έκθεση “Interboot” στο 
Friedrichshafen της Γερμανίας, ως την Κυριακή, 
στην οποία μετέχουν συνολικά 511 εκθέτες. Για 
τους Έλληνες ρέκτες του είδους, υπενθυμίζουμε 
πάντως, πως στην Ελλάδα όλα αυτά συνιστούν …
φορολογικά τεκμήρια.

ΕΚΘΕΣΗ …ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞΗ ΜΗΝΩΝ

Όσα μπορεί να πει μια εικόνα, δεν τα λένε χί-
λιες λέξεις. Η επιβεβαίωση δίνεται (και με) τις 
δυο φωτογραφίες της Αρκτικής που δόθηκαν 
στη δημοσιότητα από τη NASA. Η μια (πάνω) 
έχει ληφθεί από δορυφόρο στις 7 Μαρτίου 2011, 
στο τέλος του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο, 
όταν ο θαλάσσιος πάγος βρίσκεται στο μέγιστο 
βαθμό του έτους. Η άλλη (κάτω) είναι η εικόνα 
που λήφθηκε από την ίδια γωνία και από τον ίδιο 
δορυφόρο στις 9 Σεπτεμβρίου 2011, στο τέλος 
του καλοκαιριού, όταν ο θαλάσσιος πάγος έχει 
φτάσει στην ελάχιστη έκταση της χρονιάς. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στη δεύτερη λήψη  το βο-
ρειοδυτικό πέρασμα που συνδέει τον Ατλαντικό 
Ωκεανό με τη Θάλασσα Μπέρινγκ και του Ειρη-
νικού είναι ανοιχτό. Ωστόσο, και οι δυο φωτο-
γραφίες, όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί, απο-
δεικνύουν ότι το πάχος του πάγου στην Αρκτική 
μειώνεται σταθερά  εξαιτίας των αυξανόμενων 
παγκόσμιων θερμοκρασιών στην επιφάνεια. Και 
αυτό είναι το μείζον πρόβλημα. 

Το γεωτρύπανο της αμερικανικής εταιρείας Noble energy άρχισε χτες να κατεβαίνει 
προς τον βυθό του «οικοπέδου 12» της κυπριακής ΑΟΖ, σηματοδοτώντας την έναρ-
ξη των ερευνών για εντοπισμό φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα η Τουρκία κάλεσε την 
Λευκωσία να σταματήσει τις έρευνες και απείλησε εκ νέου με έρευνες ανοιχτά των 
βόρειων ακτών της Κύπρου, συνοδεία σκαφών του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Ο 
πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν, κατηγόρησε την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ ότι 
ανακήρυξαν ζώνη ερευνών στην περιοχή, γεγονός που – όπως ισχυρίστηκε – υπο-
χρεώνει την Αγκυρα να πράξει το ίδιο με τα Κατεχόμενα, τονίζοντας ότι οι Ένοπλες 
Δυνάμεις της Τουρκίας ελέγχουν την περιοχή. 
Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Μπεσίρ Αταλάι, πήγε ακόμη πιο πέρα, 
δηλώνοντας ότι η χώρα του θα παγώσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αν η Κύπρος αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ τον Ιούλιο του 2012, όπως 
είναι προγραμματισμένο.

«ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑ»

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Τόκιο για να ζητήσουν να κλείσουν οι 
πυρηνικοί σταθμοί, και να φωνάξουν “ποτέ πια Φουσκουσίμα” με αφορμή την συ-
μπλήρωση έξι μηνών από το πυρηνικό δυστύχημα. Στη διαδήλωση συμμετείχε και 
ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας Κενζαμπούρο Οέ, ο οποίος κατά την ομιλία του τόνισε: 
«Μερικοί λένε πως είναι αδύνατο να κάνουμε χωρίς την πυρηνική ενέργεια, όμως 
αυτό είναι ένα ψέμα. Η πυρηνική ενέργεια συνοδεύεται πάντα από καταστροφές και 
θυσίες».
Ο νέος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Γιοσίκο Νόντα, υποσχέθηκε να ανακοινώσει ως 
το καλοκαίρι του 2012 μια νέα ενεργειακή πολιτική, όπου το μερίδιο της πυρηνικής 
ενέργειας θα μειωθεί υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΛΕΟΝΤΑΡΙΣΜΟΙ
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε δημόσια ηλε-
κτρονική διαβούλευση το προσχέδιο νόμου 
«Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της Οδη-
γίας 2008/99/ΕΚ για την ποινική προστασία 
του περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ο 
οποίος ενσωματώνει την οδηγία 2008/99/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2008 «σχετικά 
με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω 
ποινικού δικαίου» (Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης L328/28/6-12-2008).
Η οδηγία για την ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος αποσκοπεί στην καθιέρωση 
ενός ενιαίου ελάχιστου πλαισίου ποινικής 
προστασίας για ολόκληρη την ΕΕ, μέσω του 
οποίου είναι δυνατή η αποτελεσματικότερη 
προστασία του  περιβάλλοντος, θεσπίζοντας 
παράλληλα κοινές αρχές και προσεγγίσεις 
για τα κράτη μέλη. Με τις ρυθμίσεις της 
οδηγίας 2008/99/ΕΚ καθιερώνεται μια πε-
ριορισμένη ενιαία προσέγγιση για τα κράτη 
μέλη που στοχεύει:
- Στην εναρμόνιση ενός καταλόγου σοβαρών 

περιβαλλοντικών αδικημάτων, τα οποία 
πρέπει να θεωρούνται ποινικώς κολάσιμα 
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον 
διαπράττονται εκ προθέσεως ή, τουλάχιστον, 
λόγω βαρείας αμέλειας,
- Στην εναρμόνιση του πεδίου της ευθύνης 
των νομικών προσώπων και στην επιβολή 
σε βάρος τους ποινικών κυρώσεων,
- Στην προσέγγιση των επιπέδων των 
προβλεπόμενων κυρώσεων με αποτελεσμα-
τικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές 
κυρώσεις, ιδίως στα σοβαρά περιβαλλοντι-
κά εγκλήματα, μέσω της περαιτέρω βελτίω-
σης, επί  το αυστηρότερο, των υφιστάμενων 
ρυθμίσεων του άρθρου 28 του ν.1650/1986 
και τον εμπλουτισμό του ποινικού κώδικα 
και της ποινικής νομοθεσίας με διατάξεις 
περιβαλλοντικής προστασίας,
Με τον τρόπο αυτό,  εξασφαλίζεται ότι οι 
σοβαρές περιπτώσεις περιβαλλοντικών 
εγκλημάτων  αντιμετωπίζονται ανάλογα σε 
όλα τα κράτη μέλη και ότι οι δράστες δεν θα 
μπορούν να επωφεληθούν από τις υφιστά-
μενες διαφορές της εθνικής νομοθεσίας. 

Ποινικό αδίκημα οι περιβαλλοντικές παραβάσεις
Ενσωματώνεται η Κοινοτική Οδηγία για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος

Στο 5,5% θα διαμορφωθεί η ύφεση για το 2011 όπως 
εκτίμησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουρ-
γός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος μιλώντας 
σε συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται 
στην Αθήνα. Χαρακτήρισε πολύ σημαντική την τρέ-
χουσα εβδομάδα και πρόσθεσε ότι «στόχος είναι τα 
πρωτογενή πλεονάσματα το 2012».
-«Δεν γίνεται να πορευτεί η χώρα, χωρίς την πραγ-
ματική εφαρμογή των μεγάλων αλλαγών. Πρέπει να 
γίνουν ιδιωτικοποιήσεις, δεν γίνεται να καθυστε-
ρήσουμε άλλο», τόνισε ο κ. Βενιζέλος. Μέσα στην 
εβδομάδα θα ανακοινωθεί η αναδιάρθρωση φορέων, 
ενώ για την εφεδρεία δήλωσε «ναι, υπάρχει πλεονά-
ζον προσωπικό και πρέπει να υπάρξει εκλογίκευση 
με διαφάνεια». Για το ενιαίο μισθολόγιο σημείωσε 
ότι θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές Οκτωβρίου, 
προσθέτοντας ότι «μην νιώθει κανείς υπάλληλος ότι 
απειλείται». Για τα νέα μέτρα ο κ. Βενιζέλος δήλω-
σε: «αναγκαζόμαστε να αντικαταστήσουμε μέτρα 
που δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
λόγω διοικητικής ανεπάρκειας του διοικητικού μηχα-
νισμού, με άλλα. Οι προτεραιότητες στον προϋπο-
λογισμό του 2012 θα είναι προσανατολισμένες στην 
κατεύθυνση των δαπανών».

Παράλληλα, διευκολύνεται  η συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών σε περιπτώσεις 
διασυνοριακών επιπτώσεων, διότι οι κοινοί 
κανόνες για τα ποινικά αδικήματα καθιστούν 
δυνατή τη χρήση αποτελεσματικών μεθόδων 
έρευνας και βοήθειας εντός και μεταξύ των 
κρατών μελών.  Προθεσμία για την κατάθε-
ση  απόψεων και προτάσεων στη δημόσια 
διαβούλευση ορίζεται μέχρι και την 26η 
Σεπτεμβρίου 2011. Το πλήρες κείμενο του 
νομοσχεδίου δημοσιεύεται στη σελίδα 
http://bit.ly/o8WNeN

Εβδομάδα οικονομικών  
εξελίξεων

Στη μειωμένη περιεκτικότητα σε οξυγόνο των θαλάσσιων υδάτων στο διβάρι του Πρόκοπου 
αποδίδεται ο θάνατος μεγάλου αριθμού ψαριών, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του επι-
στημονικού δυναμικού της Περιφέρειας. Σε αυτήν την εκτίμηση συνέκλινε η σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στην  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σημειώνεται, πάντως, ότι αναμένονται 
τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου ο οποίος πραγματοποιείται σε δείγματα νεκρών 
ψαριών από το Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθήνας, 
προκειμένου να υπάρξει πλήρης αιτιολόγηση και ερμηνεία του φαινομένου. Στο μεταξύ απο-
φασίστηκε η συστηματική παρακολούθηση του φαινομένου δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλι-
ξη αλλά και να καταγραφεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια η ποσότητα των νεκρών ψαριών.

Τη παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν οι αποκαλύψεις της αποπεμφθεί-
σας από το ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ, Ζ. Γεωργαντά για παραποίηση των στοιχείων και 
τεχνητή διόγκωση του ελλείμματος του 2009 από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή. Ο οικονομικός εισαγγελέας κ. Πεπόνης έδωσε εντολή για τη διενέργεια 
προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα των 
ισχυρισμών. Τη διενέργεια της έρευνας ανέλαβε η εισαγγελέας πρωτοδικών 
κ. Πόπη Παπανδρέου. Η κ. Γεωργαντά είχε καταγγείλει τεχνητή διόγκωση του 
ελλείμματος του 2009, προκειμένου να επιβληθούν τα σκληρά μέτρα, με το 
πρώτο μνημόνιο, ενώ είχε κάνει επίσης λόγο για κακή έως ανύπαρκτη συνερ-
γασία με τον επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου. Απαντώντας, ο πρώην 
υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, επί θητείας του οποίου 
αναφέρονται οι καταγγελίες, έκανε λόγο για «συνωμοσιακού τύπου δικαιολο-
γίες» και αμφισβήτησε την αξιοπιστία της κ. Γεωργαντά.

Εισαγγελέας στην ΕΛΣΤΑΤ

Έρευνα για νεκρά ψάρια
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΝΕΥΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΛΟΓΩ 
ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ- Ο πρωθυπουργός μελετά δημο-
ψήφισμα, ενώ υπουργοί θέτουν ζήτημα πρόωρων εκλογών • Η 
ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΒΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ- Αισθητή πτώση χθες στα μεγάλα 
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια  •  ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ Η 
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ για ελεγχόμενη χρεοκοπία • ΑΡΧΙΣΕ Η 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΟΖ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. 

ΤΑ ΝΕΑ: Μετατάξεις, εφεδρεία και απολύσεις ακόμη και στον 
στενό δημόσιο τομέα- 800.000 ΟΜΗΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ • 
Μετά από τη χθεσινή πρώτη τηλεδιάσκεψη- ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜ-
ΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ • Τέλος ακινήτων: ΤΡΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ 
ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το μαρτύριο της σταγόνας από τρόικα και 
Βενιζέλο για χιλιάδες υπαλλήλους- ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΡΟΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟ-
ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ • «ΨΑΧΝΟΥΝ» ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- Η εφορία ζητά από τις τράπεζες τα ονόματα όσων 
έβγαλαν έξω πάνω από 100.000 €.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η τρόικα απαίτησε χθες βράδυ 5 μέτρα- 
φωτιά αμέσως, αλλιώς απείλησε με ματαίωση του νέου δανείου- 
ΤΗΛΕ- ΕΚΤΕΛΕΣΗ • ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 
ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛ. ΣΤΑΤ.- Τι λέει το υπόμνημά του στη 
Βουλή: Αυθαίρετος ο υπολογισμός των ΔΕΚΟ • ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΕΩ-
ΤΡΥΠΑΝΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.

ΕΘΝΟΣ: Διαπραγματεύσεις διαρκείας Βενιζέλου τρόικας για 
την 6η δόση- ΚΟΨΤΕ 2 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ • Εγκύκλιος στις τράπεζες- ΞΕΣΚΟΝΙΖΟΥΝ ΟΣΟΥΣ 
ΕΒΓΑΛΑΝ ΛΕΦΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ • Κλιμακώνουν την ένταση- 

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Στα χέρια της τρόικας η αποκρατικο-
ποίηση- 900 ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ 70.000 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠ’ ΑΤΜΟΝ!  • 
«Παζάρι» για 2 δισ. με απολύσεις, μείωση μισθών και συντάξεων- 
ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΡΟΙΚΑΣ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Σκληρές διαπραγματεύσεις με την τρόικα- 
ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ- Η τρόικα πιέζει 
αφόρητα την Κυβέρνηση.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Δεν πρέπει οι διεθνείς τοκογλύφοι και οι φονιάδες των 
λαών να μας εξευτελίζουν κάθε μέρα- ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ 
ΚΑΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ.

Η ΑΥΓΗ: ΠΕΦΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ- Σκηνικό κρίσης και 
χρεωκοπίας της χώρας στήνει ο πρωθυπουργός προκειμένου να 
εκβιάσει την εφαρμογή των οδυνηρών μέτρων που έχει προσυπο-
γράψει με την τρόικα.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Τέρμα στους εκβιασμούς και τις απειλές κυ-
βέρνησης- τρόικας- ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ! ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΥΡΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 7 Μ.Μ. ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Η τρόικα πιέζει για διακοπή συντάξεων των 
δημοσίων υπαλλήλων κάτω των 55 ετών- ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Την ώρα που η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση 
στο Αιγαίο, εμείς δικάζουμε τους καλύτερα εκπαιδευμένους στρατι-
ώτες μας- ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΥΚ!

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ζητούνται άμεσες απολύσεις πέραν της 
εργασιακής εφεδρείας- Η ΤΡΟΙΚΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙ-
ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- Πρόκειται να επαναληφθεί σήμερα η 
τηλεδιάσκεψη.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Απολύσεις, μειώσεις μισθών, αποκρατικοποιήσεις 
και νέοι φόροι στο «πακέτο»- ΠΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΟΙΚΑ- Οι 
όροι, τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

ΚΕΡΔΟΣ: Συνεχίζεται και σήμερα- από το πρωί- η τηλεδιά-
σκεψη με την τρόικα- ΜΑΡΑΘΩΝΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΙΣΘΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ- Όλα τα πιθανά μέτρα 
μπαίνουν τώρα στο τραπέζι.

ΕΞΠΡΕΣ: Επαναλαμβάνεται σήμερα η τηλεδιάσκεψη του Ευ-
άγγελου Βενιζέλου με την τρόικα- ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ 
ΚΑΙ… ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΥ «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝ»- Οι τράπεζες θα δώσουν στο υπ. 
Οικονομικών στοιχεία για εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
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ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟιΚΑ 
Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΕΞΠΡΕΣ |  Σελίδα 3 | 20/09/2011

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ σήμερα n τηλεδιάσκεψη του 
αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομικών 
Ευάγγελου Βενιζέλου με τους επικεφαλής της τρόικας, καθώς οι 
δυο πλευρές αναζητούν δομικά μέτρα για να αντισταθμίσουν τις 
αποκλίσεις στη δημοσιονομική προσαρμογή που καταγράφονται 
τόσο λόγω της ύφεσης όσο και των καθυστερήσεων στην 
υλοποίηση των μέτρων του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. 
Σήμερα το πρωί τα τεχνικά κλιμάκια που βρίσκονται στην 
Αθήνα θα αναλύσουν ορισμένα νέα στοιχεία με βάση τα οποία 
ο υπουργός και οι επικεφαλής της τρόικας θα επιχειρήσουν 
να φθάσουν σε συμφωνία. To πλαίσιο των παρεμβάσεων 
που συζητείται με την τρόικα καθορίστηκε το απόγευμα της 
Κυριακής κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής υπό 
τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου.
 Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης του Eυ. Βενιζέλου 
με την τρόικα υπήρξαν διαφορετικές θέσεις σχετικά με τις 
απολύσεις στο Δημόσιο και οι οποίες θα συζητηθούν σε 
τεχνικό επίπεδο, θεωρείται δεδομένο ότι τα τελικά μέτρα θα 
επικεντρωθούν στον περαιτέρω δραστικό περιορισμό των 
δαπανών (συμπεριλαμβανομένων, της εργασιακής εφεδρείας 
-που αναμένεται να επεκταθεί και στον στενό δημόσιο τομέα-, 
της μείωσης των επικουρικών συντάξεων, των καταργήσεων 
φορέων κ.λπ.). 
Σύμφωνα με κυβερνητικές πήγες, στο επίκεντρο των 
συζητήσεων βρίσκονται, αφενός, τα μέτρα του μεσοπρόθεσμου 
που πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα αλλά και πρόσθετα 
μέτρα 1,5-2 δισ. ευρώ, που θα πρέπει να ληφθούν εφόσον 
ο νέος φόρος στα ακίνητα μέσω της ΔΕΗ δεν θα αποδώσει 
τα αναμενόμενα. Οι δανειστές, σύμφωνα με δηλώσεις 
υψηλόβαθμου Έλληνα αξιωματούχου στο Reuters, εκτιμούν 
ότι το ειδικό τέλος στα ακίνητα θα αποδώσει εφέτος 1 δισ. 
ευρώ αντί 2-2,6 δισ. ευρώ που έχει υπολογίσει το Υπουργείο 
Οικονομικών και ζητούν πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα. 
Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι 
«όλες οι ειδικότερες αποφάσεις, οι οποίες κινούνται ούτως 
ή άλλως στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος 
δημοσιονομικής προσαρμογής που έχει ψηφιστεί από m Βουλή 
και ισχύει ως νόμος του κράτους, θα ανακοινωθούν μετά και την 
ολοκλήρωση των επαφών με την τρόικα».
 Κατά πληροφορίες, στο τραπέζι της τηλεδιάσκεψης βρίσκονται 
προτάσεις που αφορούν:  
-Απολύσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και στον στενό 
δημόσιο τομέα.  
-Αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που θα μπουν σε 
εργασιακή εφεδρεία.  
-Μείωση συντάξεων σε όσους είναι κάτω των 60 και λαμβάνουν 
πάνω από 1.500 ευρώ. 
- Νέα μείωση αφορολόγητου. 
- Εξίσωση του φόρου σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. 

Aπό πλευράς Υπουργείου Οικονομικών στην τηλεδιάσκεψη 
μετέχουν και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων Γιώργος Ζανιάς και ο γενικός γραμματέας 
του υπουργείου Ηλίας Πλασκοβίτης.

ΝΕΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΔΙΟ 
ΣΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 44 | 20/09/2011

Φρένο στη μεταβίβαση αυθαιρέτων μέσω αγοραπωλησίας, 
γονικής παροχής κ.λπ., από τη δημοσίευση στην Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως του νόμου για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων, 
και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2011. 
  To γραφειοκρατικό εμπόδιο για να τρέξει η σχετική 
διαδικασία το θέτει ο ίδιος ο νόμος, που έχει ήδη ψηφιστεί 
και προβλέπει ότι ο φάκελος με τα δικαιολογητικά δεν μπορεί 
να κατατεθεί στην Πολεοδομία πριν από τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία. Σύμφωνα με χθεσινή επιστολή του προς τον 
υπουργό Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου, ο πρόεδρος 
της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων 
Ελλάδος, Κ. Βλαχάκης, αναφέρει ότι μέχρι τότε κανένας 
ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει το ακίνητο του λόγω 
νομικής και πραγματικής αδυναμίας εξυπηρέτησης του, εκ 
μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών. 
  Σύμφωνα με την επίμαχη διάταξη , ο ιδιοκτήτης του 
ακινήτου στο οποίο έχει κατασκευαστεί αυθαίρετο, υποβάλλει 
στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία φάκελο στον οποίο 
περιλαμβάνονται δικαιολογητικά, ανάμεσά τους και τεχνική 
έκθεση, μέσα σε τέσσερις μήνες από τις 30/11/2011.
 Ένα δεύτερο αγκάθι, που επισημαίνει στην επιστολή του 
ο κ. Βλαχάκης, αποτελεί το γεγονός ότι δεν έχουν εκδοθεί 
ακόμη οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που προβλέπει ο 
νόμος προκειμένου να καθοριστεί η διαδικασία είσπραξης 
των προστίμων, η νόμιμη αμοιβή των μηχανικών, το ειδικότερο 
περιεχόμενο της δήλωσης και βεβαίωσης που απαιτείται να 
προσαρτηθεί στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά και να 
εξειδικευθεί κάθε αναγκαίο ζήτημα για την υπαγωγή στη 
διαδικασία ρύθμισης. Εν όψει της οικονομικής κρίσης και για 
την εξυπηρέτηση των πολιτών και την απρόσκοπτη διενέργεια 
των συναλλαγών, ο κ. Βλαχάκης ζητεί από τον αρμόδιο 
υπουργό, ο νόμος για τα αυθαίρετα να δημοσιευθεί μετά τις 
30 Νοεμβρίου ώστε η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του να 
εναρμονίζεται με την ημερομηνία που ο νόμος ορίζει για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Παράλληλα, ζητεί να ανασταλούν 
οι νομοθετικές διατάξεις που ορίζουν ότι απαγορεύεται και είναι 
απολύτως άκυρη η αγοραπωλησία ακινήτου που έχει αυθαίρετη 
κατασκευή ή έχει γίνει αλλαγή χρήσης του ακινήτου, μέχρι την 
έκδοση των υπουργικών αποφάσεων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  |  Σελίδα 19 | 20/09/2011

Ενδελεχή έλεγχο στα πολυεκκαθαριστικά που λαμβάνουν 
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θα πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι προκειμένου 
να διαπιστώσουν εάν το ποσό που έχει υπολογίσει το 
υπουργείο Οικονομικών είναι σωστό. Και αυτό διότι χιλιάδες 
πολυεκκαθαριστικά παρουσιάζουν λάθη προσαυξάνοντας 
στις περισσότερες περιπτώσεις τα ποσά που πρέπει να 
καταβληθούν. To σημείωμα που έχει αποσταλεί αφορά την 
εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω 
των 12.000 ευρώ, το τέλος επιτηδεύματος που ανέρχεται στα 
300 ευρώ για κάθε επαγγελματία και επιτηδευματία καθώς και 
τις έκτακτες εισφορές για σκάφη αναψυχής, πισίνες και Ι.Χ. 
Πολλοί φορολογούμενοι έχουν λάβει εκκαθαριστικό στα οποίο 
έχουν υπολογιστεί υψηλότερες εισφορές παρά το γεγονός 
ότι έχει εκκαθαριστεί n φορολογική τους δήλωση. Σε νέους 
επαγγελματίες που δεν έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια από 
την έναρξη του επαγγέλματός τους καταλογίζεται φόρος 300 
ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχει φορολογηθεί και το 
εφάπαξ. 
   Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι n ειδική 
εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα και 
υπολογίζεται ως εξής: α) 12.001-20.000 ευρώ 1%, β) 20.001 
- 50.000 ευρώ 2%, y) 50.001-100.000 ευρώ 3%, δ) 100.001 
και άνω 4%. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι 
φορολογούμενοι: 
- Με μισθούς, συντάξεις ή πάγια αντιμισθία, και έχουν βαριά 
κινητική αναπηρία άνω του 80% ή oλικώς τυφλοί.
 - Με εφάπαξ παροχές ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών 
οργανισμών, εφάπαξ επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων κ.λπ. 
- Που έλαβαν αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής 
σχέσης. 
- Που είναι μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
του ΟΑΕΔ.
- Που είναι κάτοχοι επιβατικού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου 
άνω των 1.929 κυβικών, με παλαιότητα άνω των 10 ετών ή 
αναπηρικού, που απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.
 - Που είναι κάτοχοι μηχανοκίνητου σκάφους ανοικτού τύπου, 
ταχύπλοου ή μη, ολικού μήκους μέχρι έξι μέτρα.
 - Που δεν ασκούσαν δραστηριότητα και είχαν υποβάλει δήλωση 
διακοπής στην εφορία πριν από την 1n Ιανουαρίου 2010.

ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ |  Σελίδα 5 | 20/09/2011

«Καζάνι» που βράζει η Μεσόγειος μετά την ανακοίνωση 
της Τουρκίας, για έναρξη εργασιών εξεύρεσης πετρελαίου 
στην περιοχή που οριοθετείται στην ΑΟΖ της Κύπρου. Ιδιαίτερα 
προκλητικός εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και ο τούρκος υπουργός Ενέργειας Τανέρ 
Γιλντίζ ο οποίος εκτοξεύοντας απειλές και εκβιασμούς προς πάσα 
κατεύθυνση, περιλαμβανομένης της E.E., ανακοίνωσε πως «πολύ 
σύντομα, πιθανόν εντός της εβδομάδας» θα ξεκινήσει η Τουρκία 
έρευνες πετρελαίου στη Μεσόγειο.
 «Η Νότια Κύπρος, με το Ισραήλ και μάλιστα με την Ελλάδα, έχουν 
ανακοινώσει αποκλειστική οικονομική ζώνη και εμείς έχουμε κάνει 
το ίδιο βήμα με την ΤΔΒΚ», δήλωσε ο Ερντογάν, αναχωρώντας 
για τη Νέα Υόρκη. Ερωτηθείς σχετικά με τις έρευνες είπε επίσης 

ότι «στις περιοχές που έχουν ανακοινώσει ως αποκλειστική 
οικονομική ζώνη, έχουμε και διαφορετικές δραστηριότητες. Τόσο 
οι φρεγάτες μας, όσο και η πολεμική μας αεροπορία, ελέγχουν 
συνεχώς την περιοχή». 
Ο Τούρκος πρωθυπουργός κατέληξε λέγοντας ότι «αυτή η 
αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι αμφισβητούμενη. Τους 
είχαμε πει ότι δεν είναι σωστό να προβούν σε τέτοιο βήμα στην 
αμφισβητούμενη αυτή περιοχή. Νομίζω ότι μπορούν να αρχίσουν 
και οι δικές μας εργασίες εκεί». Νωρίτερα ό τούρκος υπουργός 
Ενέργειας Τανέρ Γιλντίζ εκτόξευσε απειλή εναντίον της E.E., 
επισημαίνοντας, ότι το πάγωμα των σχέσεων μεταξύ Άγκυρας 
και Βρυξελλών μπορεί να επισπευσθεί, αν, όπως είπε, η E.E. 
«προτιμήσει» την Κυπριακή Δημοκρατία, στηρίζοντας τις έρευνές 
της. «Πρόκειται για σημαντική επιλογή για λογαριασμό της E.E.. Θα 
είναι μία προτίμηση μεταξύ του μεγάλου μεγέθους της Τουρκίας 
και της τοπικής Ελληνοκυπριακής Διοίκησης».
Σημειώνεται ότι χθες το προσωπικό της αμερικανικής Noble 
Energy έθεσε σε λειτουργία το γεωτρύπανο «Όμηρος», στο 
οικόπεδο 12, με στόχο να φτάσει σε βάθος 1.750 μέτρων, 
αναζητώντας φυσικό αέριο. Στην περιοχή της κυπριακής ΑΟΖ και 
πάνω από την πλατφόρμα πετούν ισραηλινά μη επανδρωμένα 
αεροσκάφη, ενώ τέσσερα πολεμικά πλοία κινούνται κοντά στις 
τουρκικές ακτές, όπως και το νορβηγικό ερευνητικό, που δεν έχει 
πλησιάσει μέχρι στιγμής στην υφαλοκρηπίδα του Καστελόριζου.
 Εν τω μεταξύ η Κομισιόν κάλεσε την Τουρκία να απόσχει από 
οποιαδήποτε απειλή ή ενέργεια, που θα μπορούσε να επηρεάσει 
αρνητικά τις σχέσεις καλής γειτονίας, κρατώντας ωστόσο ίσες 
αποστάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η εκπρόσωπος του αρμόδιου 
για τη διεύρυνση επιτρόπου Στέφαν Φούλε, δήλωσε ότι «η Τουρκία 
πρέπει να απόσχει από οποιαδήποτε απειλή ή πηγή έντασης ή 
ενέργεια, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις καλής 
γειτονίας και την ειρηνική επίλυση συνοριακών διαφορών».
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Μέτρα με στόχο την αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων 
όλης της χώρας θα μελετήσει n πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Δικαιοσύνης, με την ηγεσία της Διοικητικής Δικαιοσύνης και τους 
προϊσταμένους των μεγαλύτερων δικαστηρίων της χώρας, σε 
ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιείται σήμερα το μεσημέρι στη 
Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων.
  Η σύσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του 
υπουργού Μιλτιάδη Παπαϊωάννου με τους επικεφαλής των 
δικαστηρίων, προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις για την 
επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης. Με το ίδιο αντικείμενο 
πραγματοποιήθηκε χθες πολύωρη σύσκεψη του υπουργού και 
των γενικών γραμματέων με τους προέδρου όλων των Δικαστικών 
Ενώσεων ( Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Ένωση Εισαγγελέων, 
Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ, Ένωση Διοικητικών 
Δικαστών) τον πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών 
Συλλόγων της χώρας και των πρόεδρο της Oμοσπονδίας 
Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας. 
Ο κ. Παπαϊωάννου ζήτησε τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση 
των καθυστερήσεων στις δικαστικές διαδικασίες. 


