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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στην αλυσίδα των ημερών αγωνίας που βι-
ώνει το σύνολο των Ελλήνων, οι οποίοι, με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα υποστούν και 
νέα σκληρά μέτρα (από απολύσεις, έως πε-
ρικοπές αμοιβών και αφορολόγητου ποσού), 
έρχονται να προστεθούν και οι εξαιρετικά δυ-
σοίωνες εκτιμήσεις οι οποίες διαμορφώσουν 
ένα εφιαλτικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί το 
επόμενο διάστημα συνολικά η οικονομία της 
χώρας μας.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση 
που έδωσε χτες στη δημοσιότητα αναθεώ-
ρησε επί τα χείρω τις εκτιμήσεις του για την 
ελληνική οικονομία, προβλέποντας ύφεση 
5% για εφέτος και 2% για το 2012 (αν και ο 
εκπρόσωπός του στην Ελλάδα Μπομπ Τράα 
έκανε λόγο για μείωση 5,5% του ΑΕΠ εφέτος 
και 2,5% τον επόμενο χρόνο).
Ακόμη πιο εφιαλτικές είναι οι εκτιμήσεις του 
ΔΝΤ για την ανεργία, καθώς προβλέπει να δι-
αμορφωθεί εφέτος στο 16,2% και του χρόνου 
στο 18,5% !
Απέναντι σ’ αυτές τις προοπτικές και τις 
ισχυρές αρνητικές εντυπώσεις που δημιουρ-
γούνται, εκπρόσωπος του ΔΝΤ έσπευσε να 
καθησυχάσει υπογραμμίζοντας από τη μια 
ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει εκφράσει «την 
απόλυτη δέσμευσή» της να παραμείνει στην 
ευρωζώνη, από την άλλη ότι «οι εταίροι της 
Ελλάδας στην ευρωζώνη έχουν δεσμευθεί 
να βοηθήσουν τη χώρα όσο αυτή βοηθάει τον 
εαυτό της».
Μόνο που η έκθεση επισημαίνει πως και για 
την ευρωζώνη οι προοπτικές βαίνουν απ’ το 
κακό στο χειρότερο, με την ανάπτυξη να πε-
ριορίζεται στο 1,6% εφέτος και στο 1,1% το 
2012
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Εντός της ημέρας, εκτός απροόπτου, δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα.  

Από τη δημοσίευση του νέου νόμου προϋπόθεση για κάθε μεταβίβαση  
ακινήτου θα είναι η υπεύθυνη δήλωση από μηχανικό, που θα βεβαιώνει ότι 

δεν έχουν γίνει αυθαιρεσίες και υπερβάσεις.   

Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων 
στο Ιόνιο μπορούν να αποφέρουν 
15 - 20 δις. δολάρια  σε βάθος 
εικοσαετίας, με βάση υπολογισμού 
μία αξία 100 δολαρίων το βαρέλι  
εκτίμησε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ 
Γιάννης Μανιάτης,  αναφερόμενος 
στην  πρώτη διεθνή πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος  που 
απευθύνει το ΥΠΕΚΑ για τη 
διενέργεια σεισμικών ερευνών, μη 
αποκλειστικής χρήσης στο Ιόνιο και 
στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης. 
Ενέργεια που αποτελεί το πρώτο 
ουσιαστικό βήμα της προετοιμασί-
ας των ερευνών για την άντληση 
πετρελαίου και φυσικού αερίου από 
το ελληνικό υπέδαφος. 
Ο υφυπουργός είπε ότι οι έρευνες 
ξεκινούν από το Ιόνιο διότι υπάρ-
χουν ήδη ενδείξεις για κοιτάσματα 
στην συγκεκριμένη περιοχή. Ταυτο-
χρόνως σημείωσε ότι  στο Αιγαίο οι 
έρευνες ξεκινούν ουσιαστικά από 
σημείο μηδέν διότι λόγω προβλη-
μάτων με την Τουρκία τα προη-
γούμενα πολλά χρόνια δεν είχαν 
γίνει έρευνες, με την εξαίρεση του 
Πρίνου στον κόλπο της Καβάλας.  
-«Από τις 29 Αυγούστου μετράμε 
αντίστροφα τις 90 ημέρες που 
απαιτούνται για να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους μεγάλες διεθνείς 
εταιρείες που πραγματοποιούν τέ-
τοιες έρευνες» τονίζει ο κ Μανιάτης 
και συνεχίζει λέγοντας ότι:   

-«Υπολογίζουμε μέχρι το τέλος του 
χρόνου να υπάρχει ανάδοχος του 
έργου και μέχρι το καλοκαίρι του 
2012 να έχει ολοκληρωθεί το έργο 
της έρευνας στη μισή θαλάσσια 
έκταση της χώρας, ώστε αμέσως 
μετά να προχωρήσουμε σε διεθνή 
γύρο παραχωρήσεων.Τα αποτε-
λέσματα που θα προκύψουν είναι 
αυτά που θα προσελκύσουν το 
ενδιαφέρον των διεθνών  πετρε-
λαϊκών εταιρειών, προκειμένου να 
επενδύσουν για παραγωγή υδρογο-
νανθράκων στη χώρα μας». 

Στόχος η κάλυψη 
του 1/5 ως και  1/3 
των πετρελαϊκών 
αναγκών της χώρας 
από το δικό μας 
δυναμικό, με έσοδα 
για το δημόσιο που 
μπορούν να φτά-
νουν το 1 με 1,5  εκ. 
δολάρια την ημέρα.

ΕΣΟΔΑ 15 ΕΩΣ 20 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

Από το Ιόνιο ξεκινούν  
οι έρευνες για υδρογονάνθρακες
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Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Γεώργιος Π. Καραλής
Αργύρης Δεμερτζής
Φρόσω Καβαλάρη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ειρήνη Ευθυμιάτου
Κατερίνα Στρουγγάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210 3291501
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ΑΘΗΝΑ
Στις 11.30 π.μ. σήμερα θα πραγματοποιηθεί υπό 
τον Πρωθυπουργό Γιώργο Α. Παπανδρέου, κυ-
βερνητική σύσκεψη στο γραφείο του στη Βουλή. 

Συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΓΣΕΕ 
στις 11.00 και στις 12.00 κοινή συνεδρίαση ΓΣΕΕ 
– ΑΔΕΔΥ με θέμα τη διοργάνωση κινητοποιή-
σεων.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγ-
γενών Διαταραχών, διοργανώνει περίπατο μνήμης 
(Memory Walk) στην Θεσσαλονίκη στις 7 μ.μ. στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 
παγκόσμιας ημέρας νόσου Alzheimer.

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 21-9-2011 COMING UP...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

24-27
Σεπτεμβρίου

2011

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ:   «Environmental 
Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean 
Region». 
ΙΩΑΝΝΙΑ

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

Μεσογειακή Επιστημονική 
Ένωση για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος (MESAEP)
http://www.mesaep.org/
mesaep/symposia/ioannina/
invitation/index.html

http://www.investconf.
com/?language=en
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Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου διοργανώνει το συνέ-
δριο: «Ελληνικό Αλουμίνιο 2011» στις 14-15 Οκτωβρίου, 
στο ξενοδοχείο Cape Sounio, στο Σούνιο. 
Στόχος της εκδήλωσης είναι:
> Η προβολή της σημαντικής συμβολής του κλάδου 
στην Ελληνική οικονομία.
> Η έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση των επαγγελ-
ματιών (αρχιτεκτόνων, μηχανικών, κατασκευαστών) ως 
προς την τεχνολογία και τα προϊόντα του κλάδου που 
προορίζονται για οικοδομική χρήση.
> Η διαδραστική έκφραση & καταγραφή των προβλη-
ματισμών του κλάδου, ιδιαίτερα των κατασκευαστών 
που πλήττονται μετωπικά από τη σημερινή συγκυρία.
> Η διατύπωση ενιαίων θέσεων και προτάσεων προς 
την Πολιτεία για καλύτερη προσαρμογή του κλάδου 
μας στις νέες συνθήκες της αγοράς.
  Η συμμετοχή των κατασκευαστών αλουμινίου και των 
αρχιτεκτόνων – μηχανικών θα είναι δωρεάν.
Θεματολογία
Tο αλουμίνιο, η οικοδομή και η εξοικονόμηση ενέρ-
γειας

> το αλουμίνιο στη βιοκλιματική οικοδομή
> αλουμίνιο και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.
Οι προοπτικές της βιομηχανίας αλουμινίου στην χώρα 
μας
> οι εξελίξεις στην αγορά του αλουμινίου στην Ευρώπη
> η οικοδομική και η κατασκευαστική δραστηριότητα 
στην Ελλάδα.
 Oι προοπτικές για τους έλληνες κατασκευαστές 
αλουμινίου
> η Δημόσια Διοίκηση & ο κλάδος του αλουμινίου
> το μέλλον του αλουμινοκατασκευαστή στην χώρα 
μας.
Πληροφορίες: Τηλ.: 210 72 56 130-2, fax: 210 72 56 133, 
e-mail: info@aluminium.org.gr
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Ανοίγει σήμερα τις πύλες της για το κοινό η έκθεση με τίτλο «Με το Μ…πενάκι των γελοιογράφων», την οποία συνδιοργανώ-
νουν η Λέσχη Ελλήνων Γελοιογράφων και το Μουσείο Μπενάκη.  
Στην έκθεση –που φιλοξενείται στο αίθριο του Κτηρίου της οδού Πειραιώς του Μουσείου Μπενάκη και θα διαρκέσει ως τις 
2 Οκτωβρίου 2011- παρουσιάζονται γελοιογραφίες επικαιρότητας από 24 δημιουργούς, τυπωμένες πάνω σε μουσαμάδες 
προσαρμοσμένους  σε ειδικούς ορθοστάτες.  Ειδικότερα, παίρνουν μέρος  οι:   Κ. Βλάχος,  Δ. Γεωργοπάλης (Realnews),  Κ. 
Γρηγοριάδης (Ριζοσπάστης), Π. Ζάχαρης  (Το ποντίκι),   Π. Ζερβός  (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία),  Γ. Καλαιτζής  (Ελευθε-
ροτυπία), Μ.  Κουντούρης (Ελεύθερος  Τύπος),  Γ. Κυριακόπουλος  (Το Βήμα),  Η. Μακρής  (Η Καθημερινή), Π. Μαραγκός 
( Έθνος),  Β. Μητρόπουλος,  Κ. Μητρόπουλος  (Τα  Νέα), Ε. Ξένου (Τα  Νέα),  Β. Παπαγεωργίου (Ριζοσπάστης),  Β. Παυλί-
δης,  Α. Πετρουλάκης (Η Καθημερινή),  Κ. Σχοινά (Το  ποντίκι),  Σ. Σταυρόπουλος,   Η. Ταμπακέας  (Ελευθεροτυπία),  Δ. 
Χαντζόπουλος (Τα  Νέα),  Π. Μήλας,  Σ. Δερβενιώτης (free Sunday) και  Μ. Τζαμπούρα  (Πρώτο Θέμα).
Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου (από τις 10:30 έως τις 13:30)  στο χώρο της έκθεσης θα παραβρίσκονται οι γελοιογράφοι, 
για να γνωρίσουν τους επισκέπτες της τελευταίας μέρας της έκθεσης, να συζητήσουν μαζί τους και να σκιτσάρουν 
επιτόπου, μεμονωμένα ή ομαδικά.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: με θέμα “Οχυρωματική αρχιτεκτονική 
στην Πελοπόννησο (5ος-15ος αιώνας)”
ΛΟΥΤΡΑΚΙ

25η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Τουρισμού, Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών

Ελληνικό Αλουμίνιο 2011
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ΕΚΘΕΣΗ
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Χωρίς αστικές συγκοινωνίες θα μείνει αύριο 
Πέμπτη η Αθήνα. Ακινητοποιούνται  το μετρό, 
ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, τα λεωφορεία, 
τα τρόλεϊ, το τραμ, ο προαστιακός, ενώ δεν 
θα βγουν από τα αμαξοστάσια και τα τρένα 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Πρόκειται για την πρώτη συ-
ντονισμένη αντίδραση των εργαζομένων με 
αφορμή τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το 
μέτρο της εργασιακής εφεδρείας. Ενδέχεται 
την Πέμπτη να απεργήσουν και τα ταξί.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία 
προς τη Βουλή θα πραγματοποιήσουν σήμερα, οι εργαζόμενοι των 
φορέων που το προσωπικό τους εντάσσεται στο θεσμό της εργασιακής 
εφεδρείας. Αυτό ανακοίνωσαν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης 
Τύπου που παραχώρησαν χθες το μεσημέρι στα γραφεία του Οργανι-
σμού Σχολικών Κτιρίων, οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών ΠΟΣΠΕΡΤ 
- ΕΙΝ - ΠΟΘΑ και των σωματείων ΟΣΚ - ΙΓΜΕ - ΟΔΔΥ- ΕΟΜΜΕΧ - ΕΘΙ-
ΑΓΕ - ΟΠΕΓΕΠ - ΔΗΜΗΤΡΑ - ΗΔΙΚΑ.

Τρίωρη παναττική στάση εργασίας την Πέμπτη για όλο το Δημόσιο 
(12:30 - λήξη ωραρίου) για τα θέματα της Παιδείας και τη συμμετο-
χή των εργαζομένων στο συλλαλητήριο, που θα πραγματοποιηθεί στη 
1:00 μ.μ. στα Προπύλαια, αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ.

Η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων της Κτηματολόγιο ΑΕ επικύρω-
σε ομόφωνα την απόφαση του ΔΣ του Σωματείου για κήρυξη 24ωρης 
απεργίας σήμερα , 21 Σεπτεμβρίου 2011. Επίσης, οι εργαζόμενοι θα 
συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στην Πλ. 
Κλαυθμώνος στις 13:00 και πορεία προς τη Βουλή. Την Πέμπτη 22 
Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί νέα στάση εργασίας και Γενική Συ-
νέλευση για να αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεων

Αύξηση 2,2% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευ-
ής νέων κτιρίων κατοικιών τον Αύγουστο εφέτος, σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2010, έναντι αύξησης 3,3% 
που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2010 
προς το 2009. Για όγδοο συνεχόμενο μήνα ο γενικός δείκτης τιμών 
υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατέγραψε αύξηση, ενώ η ύφε-
ση στον κατασκευαστικό τομέα διαρκώς βαθαίνει και το κόστος 
της εργασίας των εργαζομένων στις κατασκευές, συμπεριλαμβα-
νομένων των μηχανικών, εκμηδενίζεται. 

Το θέμα των αλλεπάλληλων αυξήσεων των οικοδομικών υλικών 
σε μια περίοδο βαθιάς ύφεσης της οικονομίας έχει αναδείξει κατ΄ 
επανάληψη το ΤΕΕ με δημόσιες παρεμβάσεις του, καλώντας το 
ΣΕΒ να πάρει θέση.
Το ΤΕΕ έχει επισημάνει ότι «απέναντι σ’ αυτές τις αυξήσεις, η ηγε-
σία του ΣΕΒ – που ως κήνσορας, συνηθίζει να ζητά διαρκώς από 
την κυβέρνηση νέα μέτρα μείωσης των αμοιβών και γενικότερα 
του κόστους της εργασίας – παραμένει απαθής και ως απλός θεα-
τής, αδιαφορώντας ότι με την πρακτική των μελών της, η οικοδομή 
διαλύεται και η ύφεση ολόκληρης της οικονομίας βαθαίνει όλο και 
περισσότερο».
Επίσης το ΤΕΕ υπογραμμίζει ότι ενώ αναδεικνύει το «φαινόμενο» 
εξακολουθεί να μην  υπάρχει η παραμικρή απάντηση από πουθενά 
και θέτει εκ νέου τα ερωτήματα: 
-Γιατί δεν εντάσσονται στο μεσοπρόθεσμο μηχανισμοί ελέγχου των 

Το ΤΕΕ καταγγέλλει τη γενικευμένη τάση των 
μελών του ΣΕΒ να κερδίσουν ακόμη και σε περίοδο 
βαθιάς ύφεσης της οικονομίας.

Κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών 
Εξάλλου, την Πέμπτη, οι δάσκαλοι που έχουν εξαγγείλει 24ωρη απερ-
γία και οι καθηγητές που έχουν εξαγγείλει τρίωρες στάσεις εργασίας, 
διαμαρτυρόμενοι για τις ελλείψεις στα σχολεία, δίνουν ραντεβού στο 
πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.

Νεκρώνουν οι συγκοινωνίες

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

Στάση εργασίας στο δημόσιο

Απεργία στην Κτηματολόγιο ΑΕ 
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ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ ΧΤΥΠΗΣΕ ΞΑΝΑ. Ο ΣΕΒ ΣΙΩΠΑ

Νέα αύξηση δομικών υλικών 

καρτέλ τροφίμων και δομικών υλικών; 
-Τι λέει η Τρόικα; 
-Τι δηλώνει ο ΣΕΒ; 
-Τι κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού; 
-Θα απαντήσει κανείς;
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), οι κυριότε-
ρες ανατιμήσεις που καταγράφηκαν τον Αύγουστο του 2011  στα 
υλικά που μετέχουν στον χώρο της οικοδομής, έχουν ως εξής: Σω-
λήνες χαλκού (16,7%), αγωγοί χάλκινοι (13,4%), πετρέλαιο κίνησης 
(11,8%), σίδηρος οπλισμού (6%), πλαστικοί σωλήνες (5,1%), σωλήνες 
πλαστικοί- συνθετικοί- ινοτσιμέντου (3,8%), ξυλεία oικοδομών (3%), 
ηλεκτρική ενέργεια (2,8%), διακόπτες (2,7%), τούβλα (2,6%), πρίζες 
(2,5%), τσιμεντόπλακες (2,4%), νεροχύτες (1,9%), πίνακες διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος (1,6%), ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου 
σκυροδέματος (1,2%), πλαστικό- ακρυλικό- νερού (1%), θερμαντικά 
σώματα (0,9%), κουφώματα αλουμινίου (0,9%), πόρτες ασφαλεί-
ας (0,9%), παρκέτα (0,7%), τσιμέντο (0,4%) και παράθυρα (0,2%). 
Εξάλλου, ο γενικός δείκτης τον Αύγουστο 2011, σε σύγκριση με 
τον δείκτη του Ιουλίου 2011, σημείωσε μείωση 0,1% έναντι αύξησης 
0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών 
το 2010



N E W S L E T T E R

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

4Γραφείο Τύπου - Νίκης 4 - Αθήνα - Τηλ: 210 32 91 501 - e-mail:press@central.tee.gr 

Η οικοδομική δραστηριότητα είναι μια από τις “ατμο-
μηχανές” της κινεζικής οικονομίας, με τα κτίρια 
– όπως το εικονιζόμενο στην επιχειρηματική συ-
νοικία του Πεκίνου – να ψηλώνουν όλο και περισ-
σότερο, αλλά και να πληθύνονται. Πλην, όμως, μετά 
από ένα “ράλι” κατά το προηγούμενο διάστημα, τον 
Αύγουστο, οι τιμές των κατοικιών για πρώτη φορά 
έμειναν σταθερές ή και μειώθηκαν σε 46 από τις 70 
μεγάλες πόλεις της Κίνας, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ο κ. Evolta είναι αθλητής του Τρίαθλου (ποδήλατο – 
κολύμπι – τρέξιμο) και θα πάρει μέρος στους αγώ-
νες οι οποίοι θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα στην 
Χαβάη. Μόνο που ο κ. Evolta δεν είναι παρά ένα 
ρομπότ, με δυνάμεις που αντλεί από τρεις μπαταρί-
ες μεγέθους ΑΑ, το οποίο κατασκεύασε η ιαπωνική 
Panasonic και παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου 
εν ώρα άσκησης στο κολύμπι !

ΨΗΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ,  
ΣΤΑΣΙΜΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΚΟΛΥΜΠΟΥΝ

ΜΥΡΙΣΕ ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Στην Ελλάδα με τις βροχές και τα μπουρίνια, στην 
Αυστρία και την Ελβετία με τα πρώτα χιόνια, τα 
οποία έβγαλαν στους δρόμους νωρίς εφέτος τα 
εκχιονιστικά μηχανήματα, όπως το εικονιζόμενο 
στο πέρασμα του Brenner στο Τυρόλο της Αυστρί-
ας. Βεβαίως, προς το παρόν τα χιόνια έμειναν σε 
υψόμετρο άνω των 1.400 μέτρων. Έξι σεισμολόγοι και ένας πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος δικάζονται στην Ιταλία 

για ανθρωποκτονία επειδή δεν πρόβλεψαν τον σεισμό 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρί-
χτερ που έπληξε το 2009 την Λ’ Άκουιλα, απ’ τον οποίο σκοτώθηκαν 309 άτομα !
Οι επτά απάρτιζαν την επιτροπή στην οποία είχε ανατεθεί η εκτίμηση κινδύνου σει-
σμού, έπειτα από τις πρώτες ενδείξεις αύξησης της σεισμικής δραστηριότητας στην 
περιοχή. Κατά τους εισαγγελείς οι κατηγορούμενοι εξέδωσαν λανθασμένη ανακοί-
νωση που καθησύχαζε τους πολίτες.
Η υπεράσπιση τονίζει ότι δεν υπάρχει τρόπος να προβλεφθούν οι μεγάλοι σεισμοί 
σε μία περιοχή σεισμικά ενεργή, ενώ περισσότεροι από 5.000 μηχανικοί και σεισμο-
λόγοι έχουν υπογράψει ανοιχτή επιστολή προς τον Ιταλό πρόεδρο, Τζόρτζιο Ναπο-
λιτάνο, για να υποστηρίξουν τους κατηγορούμενος. Αν και ο δημόσιος κατήγορος 
παραδέχθηκε ότι η επιτροπή δεν μπορούσε να προβλέψει το σεισμό, υποστήριξε ότι 
οι σεισμολόγοι εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί για τον κίνδυνο σεισμού παρά την επι-
στημονική αβεβαιότητα.
Κατά τον ιταλικό νόμο οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως 15 
χρόνια, καθώς και αποζημιώσεις ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ

Ο ουρανοξύστης Shard υψώ-
νεται πάνω από τον Πύργο του 
Λονδίνου, με σκοπό να είναι 
έτοιμος τον Μάιο του 2012 και 
οι επισκέπτες του να έχουν 
απεριόριστη θέα στον Τάμε-
ση από το “παρατηρητήριο” 
του 72ου ορόφου. Συνολικά, 
ο ουρανοξύστης που σχεδι-
άστηκε από τον Ιταλό αρχιτέ-
κτονα Renzo Piano, διαθετει 
80 ορόφους  και προβάλεται 
ως ένα από τα σημαντικά νέα 
έργα ενόψει των Ολυμπιακών 
Αγώνων του Λονδίνου.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΕΛΑΔΟ 
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Αιτήσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος 
σε εξοχικά και «κλειστά» ακίνητα καταθέ-
τουν στα καταστήματα της ΔΕΗ ολοένα και 
περισσότεροι καταναλωτές, σε μια προ-
σπάθεια να αποφύγουν την επιβάρυνση του 
ειδικού τέλους ακινήτων. Ταυτόχρονα πηγές 
της επιχείρησης αναφέρουν ότι από την ημέ-
ρα που εξαγγέλθηκε το μέτρο μέχρι και χθες, 
έχουν αυξηθεί κατακόρυφα (700% και πλέον) 
οι κλήσεις προς το τηλεφωνικό κέντρο της 
ΔΕΗ από καταναλωτές που ζητούν πληροφο-
ρίες για το πως θα ενταχθούν στο Κοινωνικό 
Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), το ειδικό δηλαδή 
καθεστώς που ισχύει από τις αρχές του έτους 
και προβλέπει χαμηλότερες χρεώσεις για 
τις ευπαθείς ομάδες. Από 300 κλήσεις την 
ημέρα που δεχόταν για το ΚΟΤ η ΔΕΗ πριν 
ανακοινωθεί το τέλος ακινήτων, αυτές έχουν 
σταθεροποιηθεί πλέον στις 2.000- 2.500, ενώ 
τις πρώτες ημέρες αμέσως μετά την εξαγγε-
λία, έφτασαν μέχρι και τις 3.500.

ΚΟΤ 
Το Κοινωνικό Τιμολόγιο είναι εκείνο το 
ειδικό καθεστώς που τέθηκε σε εφαρμογή 

τον Ιανουάριο του 2011, απευθύνεται σε μα-
κροχρόνια ανέργους, χαμηλοσυνταξιούχους, 
πολυτέκνους και άτομα με ειδικές ανάγκες, 
και μεταφράζεται σε χαμηλότερες κατά 
10%-20% χρεώσεις από εκείνες που πλη-
ρώνουν όλοι οι υπόλοιποι πελάτες της ΔΕΗ. 
Προϋπόθεση για ένταξη στο καθεστώς αυτό, 
είναι η τετραμηνιαία κατανάλωση σε ρεύμα 
ενός νοικοκυριού να μην ξεπερνάει τις 800 
κιλοβατώρες. Στο ειδικό αυτό τιμολόγιο, 
μέχρι πριν ανακοινωθεί το τέλος στα ακίνητα 
είχαν ενταχθεί περίπου 330.000 πελάτες της 
ΔΕΗ, αλλά μέσα σε μια σχεδόν εβδομάδα, ο 
αριθμός τους αυξήθηκε κατά 10.000. 

ΓΕΝΟΠ 
Πέντε μήνες χρειάζεται το μηχανογραφικό 
σύστημα της ΔΕΗ για να ολοκληρώσει την 
αποστολή των εκκαθαριστικών για το τέλος 
ακινήτων, σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ, που ση-
μαίνει ότι το τέλος για το 2011 θα πληρωθεί 
ως τους πρώτους μήνες του 2012. 
Η Ομοσπονδία δεν επανέρχεται στις συστά-
σεις για μη πληρωμή του τέλους και στην 
απόφαση να μην κόβεται το ρεύμα σε όσους 

Διακοπή του ηλεκτρικού σε εξοχικά και κλειστά ακίνητα
Οι ιδιοκτήτες αναζητούν τρόπους αποφυγής της καταβολής του ειδικού τέλους

Ωκεανογραφικό σκάφος του Ελληνικού Κέντρου 
Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) κατέπλευσε 
στο λιμάνι του Σταυρού προκειμένου να πραγμα-
τοποιήσει έρευνες για την περιβαλλοντική κατά-
σταση των υδάτων και των ακτών στο Στρυμωνικό 
Κόλπο. Προηγήθηκε σχετικό αίτημα του Δήμου 
Βόλβης προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να 
αναπτύξει την ευρύτερη περιοχή τόσο τουριστι-
κά όσο και περιβαλλοντικά. Όπως έγινε γνωστό, 
ομάδα καθηγητών του Τμήματος Επιστημών της 
Θάλασσας του Πανεπιστημίου προχώρησε ήδη 
στη λήψη δειγμάτων νερού και στην καταγραφή 
της ακτής μέχρι και το δέλτα του Στρυμόνα, ώστε 
να προβεί σε αναλύσεις προκειμένου να διαμορ-
φώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της υπάρχουσας 
κατάστασης. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμέ-
νονται μέσα σε δύο μήνες ενώ στη συνέχεια θα 
παραδοθεί στο δήμο Βόλβης ένα ολοκληρωμένο 
γεωγραφικό σύστημα, το οποίο μέσω δορυφόρου 
θα αποτυπώνει τα δεδομένα της περιοχής, θα πα-
ρακολουθεί τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και 
θα εντοπίζει άμεσα τυχόν πηγές ρύπανσης.

δεν πληρώνουν το τέλος, αναφέρει ωστόσο 
ότι το κόψιμο της παροχής ρεύματος «δεν 
είναι εφικτό, καθώς σε παρά πολλά ακίνη-
τα είναι ανέφικτη η είσοδος σε συνεργεία 
της ΔΕΗ, επειδή οι μετρητές βρίσκονται σε 
εσωτερικούς απροσπέλαστους χώρους κλπ.» 
και «εφόσον πολλοί καταναλωτές αρνηθούν 
την είσοδο σε συνεργεία της ΔΕΗ για απο-
κοπή των παροχών ρεύματος θα χρειασθούν 
«στρατιές εισαγγελέων» και απεριόριστες 
διμοιρίες ΜΑΤ».

Περιβαλλοντικές  
έρευνες 

Εργαλείο για τη δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, την αναπτυξιακή 
ώθηση στις υπερχρεωμένες χώρες και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλί-
ματος, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με δηλώσεις στο «Ρό-
ιτερ» του Τζέρεμι Ρίφκιν γνωστού συγγραφέα και συμβούλου της Γερμανίδας 
καγκελαρίου Άγκελας Μέρκελ

Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο ΕΣΠΑ για την προώθηση και 
χρηματοδότηση των έργων στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, 
εξετάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη στην Περιφέρεια, στον Πειραιά στην οποία 
συμμετείχαν οι δήμαρχοι Τροιζηνίας, Πόρου και Ύδρας, κλιμάκιο της Μονά-
δας Οργάνωσης και Διαχείρισης, αλλά και στελέχη τεχνικών υπηρεσιών των 
δήμων. Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων κατέθεσε 
στο υπουργείο Περιβάλλοντος πρόταση για τη χρηματοδότηση του μεγάλου 
έργου κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων καθα-
ρισμού λυμάτων Σπετσών, η οποία έγινε δεκτή. 
Το συγκεκριμένο έργο, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πε-
ριβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» (ΕΠΕΡΡΑΑ), συνολικού προϋπολογισμού 
19.021.142,45 ευρώ, αναμένεται να υλοποιηθεί άμεσα. Σκοπός του είναι η 
συγκέντρωση και επεξεργασία των λυμάτων των Σπετσών, ενός νησιού που 
αποτελεί διάσημο τουριστικό προορισμό με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτη-
ριστικά λόγω των άριστων περιβαλλοντικών δεδομένων, της μικρής απόστα-
σης από τον Πειραιά και, κυρίως, λόγω των αμέτρητων τοποθεσιών φυσικής 
ομορφιάς που περιβάλλουν το μοναδικό -και ομώνυμο- οικισμό του νησιού.

Βιολογικός καθαρισμός Σπετσών

Ωφέλειες ΑΠΕ 
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ΤΑ ΝΕΑ: ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΕΦΑΠΑΞ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ • ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Η ΤΡΟΙΚΑ- 
Τα σκληρά ανταλλάγματα • Λαγκάρντ προς Ευρωπαίους: ΔΩΣΤΕ 
ΑΜΕΣΩΣ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΟ «ΣΧΕΔΙΟ Β» ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΕΔΑΦΟΣ- Το ΔΝΤ 
προβλέπει εκτίναξη του δημοσίου χρέους της Ελλάδας στο 189,1% 
του ΑΕΠ • Η ΤΡΟΙΚΑ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 
2013- 2014- Ενδεχομένως μόνιμο το τέλος ακινήτων • ΤΟΥΡΚΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- Πολεμικά πλοία σε απόσταση 50 
μιλίων από την εξέδρα γεώτρησης.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Σαρώνονται τώρα υπάλληλοι, μισθοί, συντά-
ξεις, ξαναγράφεται πιο σκληρό το Μεσοπρόθεσμο!- ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ  
• ΜΑΥΡΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΑΠΟ ΔΝΤ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ, ΥΦΕΣΗ, ΑΝΕΡΓΙΑ • 
ΧΩΡΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΗ ΔΕΗ! 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Αναθεωρείται το Μεσοπρόθεσμο με 
ακόμη σκληρότερα μέτρα- Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ • ΚΥΝΙΚΗ 
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ 2009- Ο Πρόεδρος της ΕΛ. 
ΣΤΑΤ. παραδέχεται ότι φούσκωσε τα νούμερα με τα «κρυφά» δάνεια 
του Σημίτη • Έκτακτη εισφορά ακόμα και σε πεθαμένους!- ΝΟΙΚΟ-
ΚΥΡΙΑ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

ΕΘΝΟΣ: Ειδική εισφορά έως 20% σε όλους πάνω από 800 ευρώ- 
ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ • Επανεξετάζεται όλο 
το Μεσοπρόθεσμο- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ- ΤΡΟΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ • ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΡΙΠΑΣ- • 
«Ψαλίδι Νο2» έως 15% στο εφάπαξ για Δημόσιο- ΔΕΚΟ • Αλλα-
γές- εξπρές από 1ης Νοεμβρίου στις επικουρικές • Στοπ στις νέες 
συνταξιοδοτήσεις κάτω των 55 ετών •  Απεργία αύριο- ΜΠΛΑΚ 

ΑΟΥΤ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μας τα πήραν όλα μετά την τηλεδιά-
σκεψη Βενιζέλου- Τρόικας- 20.000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 
ΜΕΤΡΩΝ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Σήμερα συνεδριάζει η κυβερνητική επιτροπή- 
ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΜΙΣΘΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!- Έλεγε ο Πρωθυ-
πουργός σε δημοσιογράφο του BBC.

Η ΑΥΓΗ: Η κυβέρνηση φούσκωσε το έλλειμμα για να φέρει το 
ΔΝΤ- ΠΩΣ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ- Σοκ από 
την παραδοχή του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ στη Βουλή ότι καμία 
άλλη χώρα της Ε.Ε. δεν ενέταξε αδιακρίτως τις ΔΕΚΟ στο δημόσιο 
έλλειμμα.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ- ΠΑΛΛΑΙΚΗ 
ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΤΣΙΩΝ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Σκληρή επίθεση στις ευπαθείς ομάδες με τη 
μείωση του αφορολόγητου- ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΑΝΕΡΓΟΥΣ.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στο Αιγαίο και το Ιόνιο θέλουν να μας φάνε οι διεθνείς 
απατεώνες και τοκογλύφοι- 7 ΤΡΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΑ ΤΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις υπό το φως της 
ορθόδοξης μελλοντολογίας- Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛ-
ΛΟΝΤΑ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αποδεκτοί όλοι οι όροι υπό την απειλή στάσης 
πληρωμών- Η ΤΡΟΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ- Καταρχήν συμφωνία για τα 
νέα μέτρα.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Στο πακέτο υπάρχουν απολύσεις, περι-
κοπές συντάξεων-μισθών, αύξηση φόρων- ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ 
ΔΟΣΗ ΜΕ ΒΑΡΥ ΤΙΜΗΜΑ ΜΕΤΡΩΝ- Η τρόικα επιστρέφει την 
επόμενη εβδομάδα.

ΚΕΡΔΟΣ: Δεσμεύσεις που ξεπερνούν τον πολιτικό κύκλο της 
κυβέρνησης ζήτησε η τρόικα- ΜΕΤΡΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2014- Στις 

4.000 το αφορολόγητο, χωρίς αφορολόγητο οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες, περικοπή μισθών και φοροαπαλλαγών, απολύσεις.

ΕΞΠΡΕΣ: Ικανοποιητική πρόοδος σημειώθηκε στην τηλεδιά-
σκεψη, σύμφωνα με τον Ευ. Βενιζέλο- ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Η ΤΡΟΙΚΑ 
ΓΙΑ ΝΑ «ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ» ΤΑ ΜΕΤΡΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕΓΑΛΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΕΩΣ 4.000 ΕΥΡΩ- Το Δημόσιο προσ-
δοκά από το μέτρο εξοικονόμηση ενός δισ. ευρώ το 2012.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
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ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 8 | 21/09/2011

Σε κατ’ αρχήν συμφωνία με την τρόικα, n οποία επιστρέφει στην 
Αθήνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, κατέληξε χθες n 
διαπραγμάτευση μεταξύ του υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου 
Βενιζέλου και των επικεφαλής της τρόικας. Έτσι ανοίγει πλην 
απρόοπτου ο δρόμος για την εκταμίευση της έκτης δόσης των 8 
δισ. ευρώ έναντι σκληρών μέτρων.
 «Υπήρξε ικανοποιητική πρόοδος», αναφέρεται σε χθεσινοβραδινή 
ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, ενώ το ίδιο σχόλιο 
έκαναν τόσο n Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο.
 Όπως αποκάλυψε n ανακοίνωση του υπουργείου, υπό συζήτηση 
είναι όχι μόνο τα πρόσθετα μέτρα του προϋπολογισμού του 2011 και 
n προετοιμασία του 2012, αλλά και τα μέτρα του 2013 και 2014, τα 
οποία δεν είχαν εξειδικευθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Είναι 
προφανές ότι n τρόικα θέλει να εξασφαλίσει από τώρα δεσμεύσεις 
για την πολιτική που θα ακολουθήσει n κυβέρνηση την επόμενη 
τριετία. 
Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, παρά τις διαβεβαιώσεις 
ότι στο εξής n έμφαση θα δοθεί στις περικοπές των δαπανών, 
δηλαδή μειώσεις μισθών και συντάξεων αλλά και εφάπαξ όπως 
επίσης και σε απολύσεις στο Δημόσιο, δεν έχουν εγκαταλειφθεί 
και τα εισπρακτικά μέτρα. Έτσι, στο υπό συζήτηση πακέτο 
πρωταγωνιστούν n δραστική μείωση του αφορολόγητου από τις 
8.000 ευρώ σήμερα σης 4.000-5.000, καθώς και n παράταση του 
τέλους ακίνητης περιουσίας που θα πληρώνεται μέσω ΔΕΗ ως και 
το 2014 αντί του 2012. 
Σήμερα ο κ. Βενιζέλος θα ενημερώσει την Κυβερνητική Επιτροπή 
για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και για τα σημαντικότερα 
και πιό επίμαχα μέτρα που συζητούνται. To Σαββατοκύριακο, με την 
ευκαιρία της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 
θα μεταβεί στη Ουάσιγκτον όπου και θα συνεχισθούν οι συνομιλίες 
με την τρόικα. Στην Ουάσιγκτον θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο n 
οικονομική ηγεσία της Ευρώπης και φυσικά n γενική διευθύντρια 
του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ.
 Εν τω μεταξύ στην Αθήνα θα συνεχιστεί n επεξεργασία των 
στοιχείων από τις τεχνικές ομάδες τις επόμενες ημέρες. Στη 
χθεσινοβραδινή συζήτηση, n οποία ξεκίνησε στις 9.10 και 
ολοκληρώθηκε στις 11 το βράδυ συμμετείχαν από ελληνικής 
πλευράς ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών 
Ηλίας Πλασκοβίτης και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων Γιώργος Ζανιάς.
 Όπως αναφέρθηκε από πηγή του υπουργείου Οικονομικών, το 
πρόγραμμα που διαμορφώνεται είναι «εμπροσθοβαρές». Aυτό 
σημαίνει ότι τα σκληρά και δύσκολα μέτρα, όπως οι απολύσεις και 
οι μειώσεις μισθών, θα γίνουν «εδώ και τώρα», καθώς n τρόικα 
θέλει να δει άμεσα αποτελέσματα. Σ’ αυτό το πνεύμα άλλωστε 
μίλησε προχθές και ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Αθήνα Μπομπ 
Τράα.
 Σύμφωνα με πληροφορίες τα σημαντικότερα από τα μέτρα που 
τέθηκαν στη χθεσινή και την προχθεσινή συζήτηση και στα οποία 

φαίνεται πώς υπήρξε κατ’ αρχήν συμφωνία περιλαμβάνουν: 
1.ΜΙΣΘΟΙ  Άμεση ψήφιση του ενιαίου μισθολογίου, με δραστικές 
περικοπές στους μισθούς και χωρίς «προσωπικές διαφορές». 
Οι μειώσεις μισθών υπολογίζεται ότι θα φτάσουν στο 40% και σε 
ορισμένες περιπτώσεις και στο 50% για υψηλόμισθους υπαλλήλους. 
2.ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Περικοπές στις συντάξεις, με έμφαση στις υψηλές, 
στις οποίες θα μπει πλαφόν, αλλά και στο εφάπαξ. 
3.ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Εφεδρεία και απολύσεις σε μια σειρά από 
οργανισμούς. Υπολογίζεται ότι στην πρώτη λίστα της εφεδρείας θα 
συμμετάσχουν 20.000 εργαζόμενοι.
4. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ Νέα μείωση του αφορολόγητου ορίου 
στο πλαίσιο της φορολογικής αναδιάρθρωσης. Οι εισηγήσεις 
που εξετάζονται αφορούν τη μείωση στις 4.000 -5.000 ευρώ, 
γεγονός που θα οδηγήσει σε επιπλέον φόρο για όλους τους 
φορολογούμενους, ίσως και 400 ευρώ, ανάλογα με τον συντελεστή 
που θα επιβληθεί. 
5.ΑΚΙΝΗΤΑ Επέκταση ως και το 2014 του μέτρου του 
τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Παρ’ ότι 
αμφισβητήθηκε n αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού, 
αποφασίσθηκε τελικά να επιβληθεί και μάλιστα σε μακροχρόνια 
βάση, καθώς σίγουρα εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αύξηση των 
εσόδων.
6. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Επιτάχυνση της εξομοίωσης του φόρου πετρελαίου 
θέρμανσης και κίνησης. Στο Μεσοπρόθεσμο προβλέπεται να γίνει 
σταδιακά.

ΚΟΜΙΣΙΟΝ: Η ΕΛΣΤΑΤ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ 
ΚΑΝΟΝΕΣ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 19 | 21/09/2011

Ψήφο εμπιστοσύνης στον πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής κ. Ανδρέα Γεωργίου έδωσε χθες n Eurostat. «Η συλλογή 
των ελληνικών δημοσιονομικών στοιχείων για το 2009 έχει 
ακολουθήσει τους κανόνες που ισχύουν και εφαρμόζονται σε όλα 
τα κράτη-μέλη, κάτι που όντως οδήγησε σε αναθεώρηση προς 
τα άνω του ελληνικού ελλείμματος και του χρέους. Η ΕΛΣΤΑΤ 
έχει κάνει σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τη συλλογή των 
δημοσιονομικών στοιχείων και τούτο της επέτρεψε να παρέχει 
σε όλους τους χρήστες μια σταθερή βάση για την αξιολόγηση της 
ελληνικής οικονομίας», αναφέρει n Εurostat σε ανακοίνωσή της. 
   Εν τω μεταξύ, με την υποβολή αιτήματος να κληθεί προς 
ακρόαση ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου στην Επιτροπή Οικονομικών 
του Κοινοβουλίου για την κρίση που ξέσπασε στην Ελληνική 
Στατιστική Υπηρεσία, n αντιπολίτευση κλιμακώνει τη σύγκρουσή 
της με την κυβερνώσα πλειοψηφία, στη βαριά σκιά των έντονων 
αμφισβητήσεων ως προς το πώς καταρτίζονται τα στατιστικά 
στοιχεία για το έλλειμμα και το χρέος. To αίτημα υπεβλήθη χθες, 
σε έκτακτη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, 
αντικείμενο της οποίας ήταν n ενημέρωση των μελών της από τον 
πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ κ. Ανδρέα Γεωργίου, αναφορικά με τη σοβαρή 
εμπλοκή που έχει καταγραφεί στο εσωτερικό της ανεξάρτητης 
αρχής, για τον τρόπο λειτουργίας της και τη μεθοδολογία που 
ακολουθεί. 

Γραφείο Τύπου - Νίκης 4 - Αθήνα - Τηλ: 210 32 91 501 - e-mail:press@central.tee.gr 
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Στο επίκεντρο της έντασης, n οποία τείνει να προσλάβει πλέον 
μεγάλες πολιτικές διαστάσεις, βρίσκεται n εντός του 2010 
αναθεώρηση του χρέους και του ελλείμματος της χώρας προς 
τα πάνω. Η κρίση που ξέσπασε στο εσωτερικό της διοίκησης της 
ΕΛΣΤΑΤ ανέδειξε το θέμα, καθώς τα μέλη του Δ. Σ. αμφισβήτησαν 
τη μεθοδολογία του προέδρου της. Ο κ. Γεωργίου χθες τόνισε 
ότι έπραξε όπως ήταν υποχρεωμένος να πράξει, στηριζόμενος 
αποκλειστικά και μόνο στα όσα προβλέπονται από τους αποδεκτούς 
στην Ε. Ε. κανόνες της Eurostat και ειδικότερα στον κώδικα των 
ευρωπαϊκών στατιστικών.
 Βουλευτές της αντιπολίτευσης με σειρά ερωτημάτων και σε 
υψηλούς τόνους υποστήριξαν ότι με τις ενέργειές του ο κ. 
Γεωργίου ουσιαστικά εξέθεσε τη χώρα, ακολουθώντας κανόνες οι 
οποίοι δεν εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Άφησαν δε υπαινιγμούς, 
ότι λάμβανε «εντολές» είτε από την κυβέρνηση είτε ακόμα και 
από το ΔΝΤ, ανώτερος υπάλληλος του οποίου ήταν σχεδόν έως τη 
στιγμή που ανέλαβε πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ. 
Επί της ουσίας και εν αναμονή της νέας έκτακτης συνεδρίασης 
της Επιτροπής σήμερα το απόγευμα στην οποία έχουν κληθεί τα 
μέλη του Δ. Σ. της ΕΛΣΤΑΤ, ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι n προς τα 
πάνω αναθεώρηση των στοιχείων για χρέος και έλλειμμα έγινε, 
καθώς βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων συνυπολογίστηκαν ποσά 
για καταβολή εφάπαξ σε συνταξιούχους, αναθεώρηση στατιστικών 
στους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων, υποχρεώσεις έναντι 
παλαιώνswaps, καθώς και αναταξινόμηση επιχειρήσεων.

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα 18 | 21/09/2011

Πουλήστε μετοχές και ομόλογα, κάντε οικονομίες όπου μπορείτε 
και αξιοποιήστε κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό σας στοιχείο 
προκειμένου να τακτοποιήσετε τις ταμειακές σας υποχρεώσεις, 
προτρέπει με εγκύκλιο της n γενική γραμματέας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κυρία Αθηνά Δρέττα τα ασφαλιστικά ταμεία.
 Ειδικότερα, στην εγκύκλιο της n κυρία Δρέττα αφού υπενθυμίζει ότι, 
σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, προβλέπεται μείωση 
της επιχορήγησης στα ταμεία κατά 40 εκατ. ευρώ για το ΤΑΠ OTE 
και κατά 50 εκατ. ευρώ για το NAT, τονίζει ότι τα ταμεία θα πρέπει 
να ρευστοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία, μετοχές, ομόλογα για 
να πληρώσουν τις συντάξεις και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς 
τρίτους (νοσοκομεία, εφάπαξ), καθώς δεν υπάρχει περιθώριο έξτρα 
επιχορήγησης από τον προϋπολογισμό. 
Επισημαίνει δε ότι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που είχαν 
δημιουργηθεί μέχρι πέρυσι θα έπρεπε να είχαν εξοφληθεί στο πρώτο 
τρίμηνο του 2011 και για τον λόγο αυτό ζητεί να γνωστοποιήσουν 
μέχρι σήμερα το ύψος των υποχρεώσεων αυτών, τον λόγο για τον 
οποίο δεν εξοφλήθηκαν και το χρονοδιάγραμμα εξόφλησής τους. 
Τονίζει μάλιστα την ανάγκη της άμεσης και κατά προτεραιότητα 
εξόφλησης των υποχρεώσεων αυτών. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

ΑΥΡΙΑΝΗ |  Σελίδα 9 | 21/09/2011

Μια ιστοσελίδα που δημιούργησε το Εργαστήριο Φωνής και 
Προσβασιμότητας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, περιέχει συγκεντρωμένα κάτω από την ίδια «στέγη» 
όλα τα υπάρχοντα ελεύθερα ή ανοικτού κώδικα λογισμικά, 
τα οποία λειτουργούν ως βοηθήματα για την αύξηση της 
προσβασιμότητας στη χρήση υπολογιστών, των ατόμων με 
αναπηρίες, με ειδικές ανάγκες ή απλώς ηλικιωμένους.    
Άνθρωποι με τύφλωση ή χαμηλή όραση, με κινητική 
αναπηρία, με απώλεια ακοής, με αναπηρία λόγου και άλλοι 
μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα προγράμματα και να 
διευκολύνουν την κοινωνική ένταξή τους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα, που 
βασίζονται στις λεγόμενες «υποστηρικτικές τεχνολογίες 
πληροφορικής», βοηθούν τους χρήστες να αλληλεπιδρούν 
με τον υπολογιστή τους και να αποκτούν πρόσβαση σε 
περιεχόμενο, το οποίο, εξαιτίας των προβλημάτων τους, 
δεν είναι φιλικό ή δεν είναι καν εφικτό. Τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη 
τέτοιου είδους λογισμικού και τα σχετικά προγράμματα έχουν 
ενσωματωθεί σε όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
To Εργαστήριο Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
δημιούργησε ένα διαδικτυακό τόπο που περιλαμβάνει 
αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό (freeware) ή/και λογισμικό 
ανοικτού κώδικα (ΕΛΛΑΚ), το οποίο είναι κατάλληλο για 
την υποστήριξη της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία 
ή ειδικές ανάγκες. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει προγράμματα 
που επιλέχθηκαν ύστερα από έρευνα στο Διαδίκτυο και 
τα οποία έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί με βάση μια σειρά 
από κριτήρια ευχρηστίας και αξιοπιστίας. Συγκεκριμένα, 
για κάθε λογισμικό, δίνεται μια σύντομη περιγραφή με 
χρήσιμες πληροφορίες όπως: όνομα προϊόντος, έκδοση, 
κατασκευαστής, κατηγορία προϊόντος, σχετιζόμενες 
αναπηρίες, περιγραφή εφαρμογής, λειτουργικό σύστημα, 
διαδικασία εγκατάστασης, ρυθμίσεις και τρόπος λήψης του 
λογισμικού.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ |  Σελίδα 27 | 21/09/2011
Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού της 
Λευκάδας, με τη συμμετοχή εργατικών και άλλων φορέων 
από το χώρο των αυτοαπασχολουμένων, της Παιδείας και της 
Τοπικής Διοίκησης συστάθηκε σε πρόσφατη σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου 
Λευκάδας - Βόνιτσας. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι 
από τον Εμπορικό Σύλλογο Νυδρίου και Λευκάδας, την 
Ομοσπονδία των ΕΒΕ, την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, 
το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών καθώς και από τοπικά 
συμβούλια. 
  Απέναντι σε αυτή την πολιτική εμπορευματοποίησης των 
κοινωνικών αγαθών, όπως είναι το νερό, αποφασίστηκαν 
συλλαλητήριο τη Δευτέρα 26 Σεπτέμβρη και ώρα 7.30 μ.μ. στον 
Άγιο Μηνά καθώς και συλλογή υπογραφών σε σχετικό κείμενο 
της Επιτροπής Αγώνα για να παρεμποδιστεί η εφαρμογή και να 
ακυρωθεί στην πράξη η σύμβαση ξεπουλήματος.


