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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Αθήνα, από το πρωΐ, αναστενάζει από την 
ακινησία όλων των δημόσιων μέσων μεταφοράς 
και ολόκληρη η Ελλάδα βαριαναστενάζει από τα 
νέα – και σκληρότερα – μέτρα που ανακοινώθη-
καν χτες βράδυ από την Κυβερνητική Επιτροπή.
“Το μήνυμα στις αγορές”, με την περικοπή του 
αφορολόγητου και των συντάξεων, το …εφεύρη-
μα της εργασιακής “εφεδρείας”, σε συνδυασμό 
με τις “έκτακτες” εισφορές που μετατρέπονται 
σε μόνιμες (π.χ. στα ακίνητα η έκτακτη εισφορά 
θα ισχύσει οπωσδήποτε ως το 2014), μπορεί να 
είναι …ηχηρό και τα μέτρα “να εγγυώνται την τή-
ρηση των στόχων μέχρι το 2014”, κατά τη ρήση 
του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ζήτημα είναι 
αν μετά απ’ όλα αυτά υπάρχει κανείς που μπο-
ρεί να ισχυριστεί ότι σε έναν ορατό ορίζοντα θα 
ανακάμψει η ελληνική αγορά και τα πράγματα 
μπορεί να μην γίνουν όπως χτες, αλλά με κανέ-
να τρόπο δεν θα είναι όπως σήμερα.
Το βέβαιο είναι ότι την ήδη βεβαρυμένη ψυχο-
λογία, έρχεται να ισωπεδώσει και η αντικειμε-
νική οικονομική αδυναμία να ανταπεξέλθει η 
συντριπτική πλειοψηφία στις ανάγκες επιβίω-
σης. Η ύφεση – εξ αντικειμένου – δεν μπορεί 
παρά να βαθύνει και ο φαύλος κύκλος κάποιων 
(πιθανότατων) νέων μέτρων φοροεισπρακτικού 
χαρακτήρα, να οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια 
στην κοινωνική αποσύνθεση.
«Το πρόβλημα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων 
είναι ότι κάνουν πολύ λίγα ή πολύ καθυστερη-
μένα, ή και τα δύο μαζί: πολύ λίγα και πολύ 
καθυστερημένα» είπε στην συνέντευξή του στην 
TF1 ο Ντομινίκ Στρος-Καν. Είχε δίκιο, γνωρίζει, 
άλλωστε, καλά τα πράγματα εκ των έσω, μόνο 
που έως πριν λίγες ημέρες ήταν κατηγορούμε-
νος για βιασμό, άρα ποιός τον ακούει…

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων
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Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ο νόμος για τη 
«Ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισο-

ζυγίου» ( Ν.4014/2011, ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011). Στο εξής προϋπόθεση για κάθε 
μεταβίβαση ακινήτου θα είναι η υπεύθυνη δήλωση μηχανικού. Οι αιτήσεις 
για τα αυθαίρετα θα υποβληθούν από 1 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2011.

Την κατάθεση νέου νομοσχεδί-
ου στη Βουλή  για τις απαλλο-
τριώσεις, με σκοπό την επί-
σπευση των διαδικασιών κατά 
τρόπο που θα προβλέπει την  
κατοχύρωση των ιδιοκτητών και 
παράλληλα την προστασίας του 
δημοσίου συμφέροντος ανακοί-
νωσε ο υπουργός Ανάπτυξης 
Μιχάλης Χρυσοχοίδης, στην 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου 
που παραχώρησε από κοινού 
με τον επίτροπο Περιφερειακής 
Πολιτικής της ΕΕ Γιοχάνες Χαν. 
Παράλληλα ανακοίνωσαν την 
επιτάχυνση 151 έργων συνολι-
κού ύψους 15 δις ευρώ. Σχετικά 
με το πρόβλημα των απαλλοτρι-
ώσεων για την υλοποίηση των 
έργων υποδομής, ο κ. Χρυσο-
χοΐδης ειδικότερα ανέφερε ότι 
επίκειται σύντομα η κατάθεση 
στη Βουλή νομοσχεδίου από 
το υπουργείο Δικαιοσύνης για 
να δοθεί μια ενδιάμεση λύση, 
όπως τη χαρακτήρισε, μέχρι 
την οριστική επίλυσή του από τη 
συνταγματική αναθεώρηση. Ο 
υπουργός διευκρίνισε αργότερα 
ότι πρόκειται να τεθεί συγκε-
κριμένο πλαφόν το οποίο θα 
είναι ποσοστό επί της αξίας του 
έργου.
Ο Ευρωπαίος επίτροπος είπε ότι 
μέχρι το τέλος του 2011 πρέπει 
να κλείσουν όλες οι παράνομες 

χωματερές και επειδή αυτό δεν 
είναι δυνατό σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα θα κλείσουν 
μέχρι το τέλος του 2012 και 
θα δημιουργηθούν ΧΥΤΥ και 
ΧΥΤΑ .
Ακόμη, στη συνέντευξη σημει-
ώθηκε ότι για την ενίσχυση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
θα προβλέπεται η επιχορήγησή 
τους εκτός από τα επενδυτικά 
σχέδια και με κεφάλαια κίνη-
σης.
Επίσης ανακοινώθηκαν εντός 
του Οκτωβρίου θα κατατεθεί 
από το υπουργείο Ανάπτυξης 
νομοσχέδιο με το οποίο θα 
αίρονται περισσότερα από 72 
γραφειοκρατικά εμπόδια σε όλο 
το φάσμα της δημόσιας διοίκη-
σης, προκειμένου να ενισχυ-
θούν οι επενδύσεις.

 Για τις ελεύθερες 
οικονομικές ζώνες, 
ο κ. Χρυσοχοίδης 
είπε ότι προς το 
παρόν δεν έχει 
τεθεί τέτοιο ζήτημα 
αλλά όταν θα τεθεί 
«μπορούμε να το 
συζητήσουμε».

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 151 ΕΡΓΩΝ ΥΨΟΥΣ 15 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

Νέος νόμος  
για τις απαλλοτριώσεις 

Δρόμος Γαργαλιάνοι-Ρωμανού, Μεσσηνία
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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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 22-9-2011 COMING UP...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
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ΗΜΕΡΙΔΑ: Ο Εκδημοκρατισμός της Παγκόσμιας 
Διακυβέρνησης- Μια Εισαγωγή στην Κοσμοπολιτι-
κή Δημοκρατία 
ΑΘΗΝΑ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: «Δικτυωμένο Μουσείο. Νέα Μέσα 
και Καινοτόμες Ιδέες για τη Διεύρυνση Κοινού σε 
Μουσεία και Πολιτιστικούς Φορείς»
ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Διεθνών Οικονο-
μικών Σχέσεων, εκδοτικός 
οίκος Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ

Μουσείο Μπενάκη, Πρεσβεία 
των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής
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Το Αυστραλιανό Υπουργείο Μετανάστευσης, στο 
πλαίσιο των ενημερωτικών εκδηλώσεων που  
διοργανώνει ετησίως σε διάφορες χώρες για τα 
μεταναστευτικά προγράμματα της Αυστραλίας,  
διοργανώνει και στην Αθήνα (8 και 9 Οκτωβρίου 
2011) εκδήλωση ενημέρωσης για όσους ενδιαφέ-
ρονται να ταξιδεύσουν στην Αυστραλία, μέσω του 
προγράμματος  εξειδικευμένης επαγγελματικής 
μετανάστευσης.  
     Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διη-
μερίδα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης  
(http://www.immi.gov.au/skillexpos/skilled-
workers.htm). 
  Για να είναι επιλέξιμη μια αίτηση, πρέπει το επάγ-
γελμα του ενδιαφερόμενου να συμπεριλαμβάνεται 

στον κατάλογο των 183 ειδικών επαγγελμάτων σε 
υψηλή ζήτηση στην Αυστραλία (η λίστα των ειδι-
κοτήτων είναι διαθέσιμη στο: www.immi.gov.au).  
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτω των 50 ετών 
και να γνωρίζει την αγγλική γλώσσα.  Η επιλογή 
των υποψηφίων θα γίνει βάσει μοριοδότησης.  
Προτεραιότητα δίνεται στους αιτούντες που έχουν 
εξασφαλίσει από Αυστραλό εργοδότη προσφορά 
θέσης εργασίας.  
Πληροφορίες: Στην Πρεσβεία της Αυστραλίας στην 
Αθήνα (τηλ.: 210 870 4147, Δευτέρα με Παρα-
σκευή 08.30-15.30) και στην Ύπατη Αρμοστεία της 
Αυστραλίας στο Λονδίνο (στο: +44 20 7856 1544. 
Γλώσσες επικοινωνίας Ελληνικά και Αγγλικά. 
Δευτέρα με Παρασκευή 11.00-18.00 ώρα Ελλάδας, 
09.00-16.00 ώρα Αγγλίας).
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Με συναυλίες κλασικής μουσικής θα «ζωντανέψουν» δύο αρχαία θέατρα έπειτα από συνεργασία του Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών με το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Διάζωμα». 
Ειδικότερα, το Μέγαρο Μουσικής εγκαινιάζει τη νέα καλλιτεχνική του περίοδο με πολιτιστικά ταξίδια σε 
αρχαία θέατρα της χώρας - όπως στο Ωδείο της Μεσσήνης (23 Σεπτεμβρίου) και στο Ωδείο της Κω (28 
Σεπτεμβρίου).
Σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον -στο Ωδείο της Μεσσήνης- όπου δεσπόζει ο ασβεστολιθικός όγκος του 
όρους Ιθώμη οι φίλοι της καλής μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν, ένα εξαιρετικό πρόγραμ-
μα που περιλαμβάνει δημιουργίες σπουδαίων Ελλήνων συνθετών του 20ού και 21ου αιώνα, αλλά και τις 
«Τέσσερις Εποχές» του Αντόνιο Βιβάλντι.
  Και ακόμη, η Καμεράτα-Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής θα ερμηνεύσει στο Αρχαίο Ωδείο της Κω 
μουσικές δημιουργίες που θα σαγηνεύσουν τον ακροατή: Εκτός από τις «Τέσσερις Εποχές» του Βιβάλντι, 
θα παρουσιάσουν και τις «Τρεις χορευτικές μικρασιατικές εικόνες για ορχήστρα εγχόρδων», την «Ποι-
μενική σουίτα για ορχήστρα εγχόρδων» και τη «Σουίτα πάνω σε λαϊκές μελωδίες της Δωδεκανήσου».
  Σημειώνεται ότι η Κίνηση Πολιτών «Διάζωμα» δημιουργήθηκε με στόχο τη μελέτη και ανάδειξη των 
αρχαίων ελληνικών θεάτρων. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ: «Σύγχρονες 
εξελίξεις σε συστήματα διανομής ΧΤ».
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Ανατολικής Κρήτης 
του Πανελληνίου Συλλόγου 
Διπλωματούχων Μηχανολό-
γων-Ηλεκτρολόγων

Ενημερωτική εκδήλωση για  
μεταναστευτικό πρόγραμμα 
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ

ΑΘΗΝΑ
Συνέντευξη Τύπου της Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ. στο Αμφι-
θέατρο των εγκαταστάσεων της ΕΤ1 (Μεσογείων 
136  και Κατεχάκη) στις 12.00, στην οποία θα 
παρευρεθούν εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.ΣΥ., της 
Ε.Σ.Η.Ε.Α., καθώς και οι εργασιακοί εκπρόσωποι 
των δημοσιογράφων.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί 
στις 13.00 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και 
υπουργός Οικονομικών, Ευ. Βενιζέλος. 

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 13.00 στα 
Προπύλαια. 

Εκδήλωση μνήμης του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών για τη Μικρασιατική Καταστροφή, στις 19.30 
στην αίθουσα τελετών του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60).
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Την κήρυξη 24ωρης απεργίας στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ, στις 5 Οκτω-
βρίου και γενική απεργία σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα στις 19 Οκτωβρί-
ου, αποφάσισαν κατά τη σημερινή κοινή τους συνεδρίαση οι διοικήσεις 
της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. 
- «Είμαστε σε διαρκή ρήξη με πολιτικές, οι οποίες είναι απαράδεκτες 
καταστροφικές και χωρίς προοπτική», δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ο 
πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και τόνισε ότι «θα συνεχί-
σουμε τον αγώνα κατά της Κυβέρνησης και της «τρόικας» για όσο καιρό 
χρειαστεί».
Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας της ΑΔΕΔΥ Ηλίας Ηλιόπουλος, 
χαρακτήρισε ως «εκτελεστικό απόσπασμα» το μέτρο της εργασιακής 
εφεδρείας, για το οποίο είπε ότι θα δημιουργήσει 250.000 νέους ανέρ-
γους, ενώ ανέφερε ότι μόνο κατά τις τελευταίες ημέρες, έχουν υποβληθεί 
στο Δημόσιο Τομέα, περί της 20.000 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Για 24ώρες ακινητοποιούνται Μετρό, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, τραμ, 
προαστιακός, λεωφορεία και τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι των οποίων αντι-
δρούν στο ενδεχόμενο της εργασιακής εφεδρείας  Στην 24ωρη απεργία 
που έχουν κηρύξει τα ΜΜΜ θα συμμετέχουν και οι ιδιοκτήτες ταξί από 
τις 5 το πρωί της Τετάρτης 22 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 5 το πρωί της 
Πέμπτης 23 Σεπτεμβρίου. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα πραγ-
ματοποιήσουν 3ωρη στάση εργασίας από τις 12.30 μέχρι και τις 15.30 το 
μεσημέρι. Σήμερα λόγω της απεργίας δεν θα ισχύσει ο δακτύλιος.

Η Ελλάδα υπερκάλυψε τους στόχους για την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας που προβλέπει η Κοινοτική νομοθεσία, γεγονός που οφείλεται 
κυρίως στην οικονομική ύφεση και την αύξηση των τιμών της 
ενέργειας (ρεύμα, βενζίνη, κλπ.) και λιγότερο στα μέτρα πολιτικής 
που εφαρμόστηκαν στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό προκύπτει από το 
κείμενο του δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Από-

δοσης-ΣΔΕΑ το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και θα κατατεθεί 
στη συνέχεια στην ΕΕ.
Ειδικότερα σύμφωνα με την έκθεση, το 2010 σε σχέση με την πε-
ρίοδο αναφοράς 2001 - 2005 η εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται 
στις 9,24 - 19,87 τερραβατώρες (ανάλογα με τη μεθοδολογία που 
ακολουθείται για τη μέτρηση) έναντι στόχου 5,1 TWh. Ήταν δηλαδή 
έως και τετραπλάσια από το στόχο. 
-»Αν και τα περισσότερα μέτρα που προτείνονται στο πρώτο Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης δεν είχαν ενεργοποιηθεί 
μέχρι το τέλος του 2010, με εξαίρεση τις νομοθετικές μεταρρυθ-
μίσεις, τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων 
και τα μέτρα του τομέα μεταφορών, παρατηρείται ότι η οικονομική 

Η αύξηση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων 
σε συνδυασμό με τη μείωση των εισοδημάτων των 
καταναλωτών, αλλάζουν την ενεργειακή συμπερι-
φορά των καταναλωτών

Ανακοινώσεις για  
την πετρελαιοκίνηση 

Σήμερα στη Βουλή αναμένονται ανακοινώσεις του υπουργού ΠΕΚΑ για 
την πετρελαιοκίνηση και την άρση των περιορισμών κυκλοφορίας ΙΧ 
και μικρών επιβατικών αυτοκινήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στη  
συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, που αρχίσει  στις 
10.30 το πρωί θα έχει θέμα «Πετρελαιοκίνηση στα Ι.Χ. και τα ελαφρά 
φορτηγά στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης».  
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει ο υπουργός Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,  Γ. Παπακωνσταντίνου.  Για το θέμα 
έχουν κληθεί να καταθέσουν υπομνήματα οι φορείς: ΤΕΕ, Ecocity, 
Greenpeace, ΑΠΘ - Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών (Εργαστήριο Εφαρ-
μοσμένης Θερμοδυναμικής), Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων 
Αυτοκινήτων.

Απεργία ΓΣΕΕ -ΑΔΕΔΥ

Συγκοινωνιακή παράλυση
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ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Υψηλές επιδόσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω κρίσης

ύφεση έχει οδηγήσει σε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία 
αι εξηγείται κυρίως από την αύξηση των τιμών των ενεργειακών 
προϊόντων σε συνδυασμό με τη μείωση των εισοδημάτων των 
καταναλωτών, που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της ενεργεια-
κής συμπεριφοράς των καταναλωτών», αναφέρεται στην έκθεση. 
Ο επόμενος στόχος που έχει τεθεί (μετά το 2010) είναι η επίτευξη 
εξοικονόμησης 16,46 TWh το 2016, σε σχέση πάντα με την περίοδο 
2001 - 2005. Στην κατεύθυνση αυτή η έκθεση περιγράφει τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί, κυρίως στον κτιριακό τομέα (νέος Κανονισμός 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδο-
σης, ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, πρόγραμμα Εξοικονόμηση 
κατ’ Οίκον, κ.α.) αλλά και στις μεταφορές (απόσυρση αυτοκινήτων) 
και στην ηλεκτρική ενέργεια (βελτίωση απόδοσης μονάδων και 
δικτύων, σταδιακή τοποθέτηση έξυπνων μετρητών ρεύματος και 
φυσικού αερίου), κ.α.
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Στην Μπανγκόκ διασώζονται αρκετά κτί-
ρια της επονομαζόμενης …ωφελιμιστικής 
αρχιτεκτονικής, η οποία επικράτησε το 
πρώτο μισό του προηγούμενου αιώνα, που 
ήθελε περίτεχνη εμφάνιση της πρόσοψης, 
αλλά απλούστατο εσωτερικό, με δυνατότη-
τα στέγασης καταστήματος στο ισόγειο και 
κατοικίας στον επάνω όροφο. Ένα από τα 
χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της αρχι-
τεκτονικής, το Na Phra Lan Shop-house, 
βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Μεγάλο 
Παλάτι της πρωτεύουσας της Ταϋλάνδης, 
το οποίο πρόσφατα ανακαινίστηκε προκα-
λώντας το ενδιαφέρον της UNESCO, που 
αποφάσισε να του απονείμει μια “εύφημο 
μνεία” και να το εντάξει στον ασιατικό κατά-
λογο πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΩΦΕΛΙΜΙΣΤΙΚΗ  
…ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΔΥΟ ΟΡΟΦΟΥΣ

Αλλού είναι μια πραγματικότητα, αλλά 
για τους Νοτιοκορεάτες μια πρωτόγνωρη 
εμπειρία από το τέλος του χρόνου, οπότε 
προβλέπεται να δρομολογηθούν οι πρώ-
τοι διόροφοι συρμοί στην σιδηροφρομική 
γραμμή Σεούλ – Chuncheon, οι οποίοι 
αυτοί την περίοδο υφίστανται την πιλοτική 
λειτουργία.

Με ρυθμό 10,6% από χρόνο σε χρόνο αυξάνεται η εισαγωγή σιδορομεταλλεύ-
ματος στην Κίνα, καθώς οι ανάγκες της βιομηχανίας της χώρας εκτοξεύονται 
στα ύψη. Ενδεικτικό είναι ότι εφέτος, κατά τους πρώτους οκτώ μήνες, οι ει-
σαγωγές έφτασαν στους 448 τόνους, σχηματίζοντας βουνά στα λιμάνια, όπως 
στην φωτογραφία από το λιμάνι της Ζώνης Οικονομικής και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης του Qingdao, μιας πόλης ταχύτατα αναπτυσσόμενης στην ανατο-
λική Κίνα, άλλοτε Γερμανικό ναύσταθμο στην θάλασσα της Κίνας. Μάλιστα, η 
Κίνα αποφάσισε από τον Οκτώβριο να ξεκινήσει επισήμως να δημοσιοποιεί 
εβδομαδιαίως τον δείκτη τιμών Iron Ore (CIOPI), με ξεχωριστές τιμές για το 
παραγόμενο εγχωρίως σιδηρομετάλλευμα και το εισαγόμενο, ώστε να διευ-
κολυνθούν οι βιομηχανίες στον οικονομικό προγραμματισμό τους. Ο δείκτης 
αυτός θα καταρτίζεται από Iron and Steel Association (CISA), το Εμπορικό 
Επιμελητήριο της Κίνας, τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων και Εξαγωγέων Μετάλ-
λων, Ορυκτών και Χημικών Προϊόντων, καθώς και τον Σύνδεσμο Μεταλλείων 
Μεταλλουργών της Κίνας (MMAC). 

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΡΕΧΕΙ… 

Η Ινδία καινοτομεί ακόμη και στην επίδειξη της και-
νοτομίας που αναπτύσσεται στη χώρα. Στο Bangalore, 
πόλη της νότια Ινδίας, συγκεντρώθηκαν αυτές τις 
ημέρες 127 ομάδες, στην κάθε μία μετέχουν 35 
σπουδαστές εφαρμοσμένης μηχανικής από κολέγια 
όλης της χώρας, προκειμένου να λάβουν μέρος στον 
“αγώνα μοναδικά έξυπνων αυτοκινήτων”, τον οποίο 
οργανώνουν η Freescale Semiconductor (μια κορυ-
φαία εταιρεία τεχνολογίας της Ινδίας) σε συνεργασία 
με το Κέντρο Ηλεκτρονικού Σχεδιασμού και Τεαχνο-
λογίας (CEDT). Στόχος η προώθηση της καινοτομίας 
μεταξύ των σπουδαστών μηχανολογίας προς τους 
οποίους προσφέρεται η δυνατότητα να επιδείξουν 
τις μηχανολογικές δεξιότητές τους. Οι ομάδες (φω-
τογραφία) προετοιμάζουν τα “έξυπνα αυτοκίνητα” τα 
οποία διαθέτουν μικροελεγκτή προγραμματισμού 
(MCU), που τους επιτρέπει να κινούνται με τον πλέον 
βέλτιστο τρόπο, τόσο κατά τις δοκιμές, όσο και κατά 
τη διάρκεια του αγώνα της τελικής φάσης.

ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟ
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Τις δυνατότητες συνεργασίας σε ολόκληρο 
το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας 
θα εξερευνήσουν από κοινού τα μέλη του 
Ελληνορωσικού Επενδυτικού Συνεδρίου που 
θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο στις 30/9/2011 
εως 1/10/ 2011, με τους διοργανωτές να προσ-
δοκούν αυτό το συνέδριο να αποτελέσει την 
αφετηρία μιας νέας πορείας στις επιχειρημα-
τικές σχέσεις των δυο λαών. Σε  συνέντευξη 
τύπου στην Αθήνα της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου που είναι και η διοργανώτρια αρχή, 
ο Περιφερειάρχης Ιωάννης Μαχαιρίδης 
υπογράμμισε πως φιλοδοξία της διοργάνωσης 
αυτού του συνεδρίου είναι να αποδειχθεί η 
επενδυτική ελκυστικότητα της Ελλάδας, σε 
μια τόσο κρίσιμη χρονικά συγκυρία για την 
Ελλάδα. Στο συνέδριο θα δώσουν το «παρών» 
επιφανή στελέχη της επιχειρηματικής κοινό-
τητας της Ρωσίας καθώς και πολιτικοί, μεταξύ 
των οποίων και ο Ι.Σαββίδης βουλευτής της 
κρατικής δούμας της ρωσικής ομοσπονδίας. 
Στο μεταξύ θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελ-
λάδα, στην πράσινη επιχειρηματικότητα αλλά 

και στα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα της 
ελληνικής οικονομίας. Μπορεί, όπως είπε ο κ. 
Μαχαιρίδης η Μόσχα να έχει «κλείσει» σε ό,τι 
αφορά την προσέλκυση αγροτικών προϊόντων, 
ωστόσο οι ευκαιρίες για περιοχές όπως τη 
Σιβηρία είναι τεράστιες για τους Ελληνες 
παραγωγούς.
Εστιάζοντας στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, ο 
κ. Μαχαιρίδης υπογράμμισε ότι άμεσα θα 
τρέξουν στα νησιά των Κυκλάδων επενδύσεις 
500 εκατομμυρίων ευρώ. Με την Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου να πρωταγωνιστεί 
στην προσέλκυση Ρώσων τουριστών, όπου 
εφέτος τα νησιά της επισκέφτηκαν περίπου 
220.000, σημειώνοντας αύξηση 65% σε σχέση 

Ρωσικό ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ στις Κυκλάδες 
Ελληνορωσικό επενδυτικό συνέδριο στη Ρόδο, με στόχο την πράσινη επιχειρηματικότητα  

Σε απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας με-
ταφράζεται η κρίση που βιώνει ο τομέας της μετα-
ποιητικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 
διαθέσιμα στοιχεία, η συρρίκνωση των θέσεων εργα-
σίας στον τομέα ισοδυναμεί με το κλείσιμο ενός ερ-
γοστασίου με 181 εργαζομένους κάθε 24ωρο. Οπως 
προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων έρευνας της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), από το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2008 ως το ίδιο τρίμηνο του 2011, 
δηλαδή από τότε που ξέσπασε η χρηματοπιστωτική 
κρίση, την οποία διαδέχθηκε η δημοσιονομική κρίση, 
οι απασχολούμενοι στον τομέα μειώθηκαν από τα 
538.784 άτομα σε 416.989 άτομα. Οι θέσεις εργασίας 
στην ελληνική μεταποίηση που χάθηκαν, ανήλθαν σε 
σχεδόν 121.800. Μειώθηκαν στο διάστημα αυτό κατά 
22,6%. 
Ειδικότερα το δεύτερο τρίμηνο του 2011, σε σύγκριση 
με το ίδιο τρίμηνο του 2010, οι απασχολούμενοι στις 
βιομηχανίες της χώρας μειώθηκαν από 483.145 άτομα 
σε 416.989 άτομα, δηλαδή κατά 13,7%. Χάθηκαν, έτσι, 
μέσα σε ένα έτος, 66.156 θέσεις εργασίας. Με άλλα 
λόγια, στο διάστημα αυτό χάνονταν, κατά μέσον όρο, 
κάθε μήνα 5.500 θέσεις ή 181 θέσεις ημερησίως.

με πέρυσι, βασικό αίτημα των τουριστικών 
φορέων είναι η διευκόλυνση στη διαδικασία 
έκδοσης Visa. Προχωρώντας ένα βήμα ακόμα 
παραπέρα ο Σίμος Κεδίκογλου, πρόεδρος της 
κοινοβουλευτικής επιτροπής ελληνορωσικής 
φιλίας στάθηκε στη σημασία της έκδοσης Visa 
δεκαετούς διάρκειας, για όσους πχ αγορά-
ζουν τουριστική κατοικία στην Ελλάδα. Όπως 
είπε, το εν λόγω αίτημα έχει προωθηθεί στο 
αρμόδιο υπουργείο και ήδη αντιμετωπίζεται 
πολύ θετικά. Παραμένοντας στο σκέλος των 
επενδύσεων, ο κ. Κεδίκογλου πρότεινε την 
ίδρυση ενός διεθνούς ΚΕΠ από την Ελλάδα, 
με στόχο την παροχή όλων εκείνων των διευ-
κολύνσεων στους υποψήφιους επενδυτές που 
θα θελήσουν να έρθουν στην Ελλάδα.

Κάθε μήνα χάνονται  
5.500 θέσεις εργασίας  
στη βιομηχανία

Τέλος στην ζωή του έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της διαφημιστικής εταιρείας 
Vitamin, Μιχάλης Κριάδης πηδώντας από το μπαλκόνι του γραφείου του στο Μα-
ρούσι. Σύμφωνα με την αστυνομία την Τετάρτη το πρωί ο Μιχάλης Κριάδης άνοιξε 
το παράθυρο στο γραφείο του και πραγματοποίησε βουτιά θανάτου από τον τέταρτο 
όροφο. Η εταιρία Vitamin δραστηριοποιούνταν στον χώρο του κινηματογράφου και 
συνεργαζόταν στενά με την Audiovisual. Ο ισολογισμός του 2010 για την εταιρεία 
εμφάνισε ζημιά της τάξεως των 400.000 ευρώ, ενώ οι συσσωρευμένες ζημιές 
έφταναν τις 576.000. Η Vitamin βάσει του ίδιου ισολογισμού είχε προς είσπραξη 
στις 31 Δεκεμβρίου του 2010 4,8 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 2,8 ήταν σε 
μεταχρονολογισμένες επιταγές.

Την ανάγκη να διασταυρωθούν τα περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων 
επιδόματος ανεργίας, υπογράμμισε, μιλώντας στο «ραδιοσταθμό Βήμα», ο 
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Σωκράτης Ξυνίδης, ώστε να εξακριβω-
θεί αν χρειάζονται όλοι ενίσχυση. Ο ίδιος τόνισε:
- «Ξαφνικά μάθαμε ότι το επίδομα αλληλεγγύης το δώσαμε σε ανθρώπους 
με καταθέσεις εκατομμυρίων στις τράπεζες. Σ’ αυτή τη χώρα δεν έχει κα-
ταγραφεί ποτέ ποιοι είναι πραγματικά φτωχοί και ποιοι χρήζουν κοινωνικής 
πρόνοιας. Ακούμε για επιδόματα που τα παίρνουν άνθρωποι με τρομερή 
οικονομική άνεση. Αν είχαμε σήμερα την ικανότητα ως κράτος, να εντοπί-
σουμε τις πλέον χαμηλές κοινωνικές μάζες, που χρειάζονται την υποστή-
ριξή μας, είμαι της άποψης ότι το κράτος - ακόμη και σ’ αυτές τις πάρα 
πολύ δύσκολες συνθήκες - θα μπορούσε να βοηθήσει και θα μπορούσε να 
βοηθήσει άμεσα».

Πρόταση Ξυνίδη για ανέργους 

Αυτοκτόνησε επιχειρηματίας 
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ- ΣΟΚ- Θύελλα 
στο ΠΑΣΟΚ- Σε εφεδρεία 30.000, περικοπές συντάξεων, μείωση 
αφορολογήτου, τέλος ακινήτων έως το 2014  ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΛΟΓΩ 
ΑΠΕΡΓΙΩΝ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ- Χωρίς συγκοινωνίες και ταξί  ΣΥΜ-
ΦΩΝΙΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ- ΕΡΟΓΛΟΥ- Για τον καθορισμό υφαλοκρηπί-
δας- Απειλές προς εταιρείες ερευνών.

ΤΑ ΝΕΑ: Τα συνήθη θύματα θα πληρώσουν τον λογαριασμό που 
έβγαλε η τρόικα- ΣΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΩΤΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
ΚΑΙ… 30.000 «ΕΦΕΔΡΟΙ»  ΜΕΡΚΕΛ: ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΚΑΙ… ΤΡΟΙΚΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Δεν τόλμησαν να πουν οι ίδιοι στο λαό 
τα νέα χαράτσια της αποτυχίας τους- ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΟΣ- 
Άφαντοι Παπανδρέου- Βενιζέλος  Σκάνδαλο ΕΛ.ΣΤΑΤ.: ΤΡΕΧΟΥΝ 
ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ  Νέο σύστημα 
με μόρια- ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Εισπρακτική επιδρομή από 1ης Νοεμβρίου 
και στους φτωχούς αναδρομικά!- ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΑ 350 € ΤΟ ΜΗΝΑ!  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: ΜΕΤΡΑ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΑΛΛΑ.

ΕΘΝΟΣ: Σοκ στην κοινωνία προκαλούν τα πρωτοφανή μέτρα 
της κυβέρνησης- ΙΛΙΓΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ- ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ  
Οι αποφάσεις και το παρασκήνιο- ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΣΕ 
ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ  Την επόμενη εβδομάδα- ΥΠΟ ΤΗΝ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ- ΦΩΤΙΑ  ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩ-
ΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΘΗΝΑ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Με αφορμή το σκάνδαλο της ΕΛΣΤΑΤ, 
η Ν.Δ. είναι αποφασισμένη- ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΦΘΑΣΑΜΕ 

ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ  Το αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ ενώ κόβονται 
επιδόματα τριτέκνων- πολυτέκνων με εισόδημα άνω των 55.000 
ευρώ για να μαζέψουν 6,5 δισ. ως τον Δεκέμβρη- ΜΕΤΡΑ ΕΞΟ-
ΝΤΩΣΗΣ.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Εξαθλιώνουν το λαό και τσακίζουν την Οικονομία- 
ΘΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΕΝΩ ΠΑΜΕ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ.

Η ΑΥΓΗ: ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ- Τρία επίπεδα ζωής κα-
λούνται να κατέβουν οι Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα οι μισθωτοί, οι 
συνταξιούχοι και τα μεσαία εισοδήματα, με την πρώτη δόση μέτρων 
που συμφώνησε η κυβέρνηση με την τρόικα.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΑΟΥ ΧΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΒΡΟ-
ΝΤΟΦΩΝΑΞΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Κοινωνικό σοκ και πολιτική θύελλα προκαλούν τα 
νέα μόνιμα μέτρα εξόντωσης- ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- ΔΗ-
ΜΕΥΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Κεντρική Μακεδονία- ΣΤΗ ΛΑΣΠΗ ΣΠΙ-
ΤΙΑ, ΔΡΟΜΟΙ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ  ΚΡΑΧ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ- Νέα 
επώδυνα μέτρα, που οδηγούν σε αφαίμαξη τους οικογενειακούς 
προϋπολογισμούς, αποφάσισε έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση η 
Κυβερνητική Επιτροπή.

ΕΣΤΙΑ: ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ- Η οικονομική κρίσις 
προ 80 ετών.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Το συγκλονιστικό παρασκήνιο πίσω από τα 
γεγονότα που φαίνονται… ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: 
«ΟΡΑΜΑ» ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ!

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αγωνία στην κυβέρνηση για τους κλυδωνισμούς 
στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ- ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΜΕΤΡΩΝ- Περικοπές ύψους 
3,2 δισ. ετησίως.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Στις 5.000 το αφορολόγητο, “ψαλίδι” 
σε μισθούς-συντάξεις, μόνιμη εισφορά- ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ 
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ- Εργασιακή εφε-
δρεία για 30.000 στο Δημόσιο.

ΚΕΡΔΟΣ: Παρεμβάσεις στο δημόσιο με στόχο τη δραματική 
περιστολή των δαπανών- Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ-ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ- Στα 5.000 ευρώ το αφορο-

λόγητο όριο Σε εργασιακή εφεδρεία 30.000 υπάλληλοι Ενιαίο 
μισθολόγιο και στις ΔΕΚΟ Περικοπές 20% στις συντάξεις άνω 
των 1.200 ευρώ Μόνιμο το έκτακτο τέλος ακινήτων Περικοπή 
αποδοχών σε συνταξιούχους κάτω των 55 ετών.

ΕΞΠΡΕΣ: Νέο πακέτο μέτρων μετά τη μαραθώνια συνεδρίαση 
της Κυβερνητικής Επιτροπής- «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΚΑΙ 30.000 ΣΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΣΟΔΑ 1 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑΠ- Στη δεύτερη αποκρατικοποίηση μετά 
τον ΟΤΕ προχωρά το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
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«ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ» ΜΕΤΡΩΝ 3,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 4 | 22/09/2011

Με το βλέμμα στραμμένο στις κρίσιμες διαβουλεύσεις με τους 
επικεφαλής της τρόικας που έρχονται στην Αθήνα στις αρχές 
της ερχόμενης εβδομάδας ώστε να επικυρωθεί n συμφωνία με 
την Ελλάδα και να εκταμιευθεί n έκτη δόση, n κυβέρνηση, χθες, 
«κλείδωσε» το νέο πακέτο σκληρών μέτρων, που θα αποφέρουν 
στα ταμεία του δημοσίου ύψους 3,2 δισ ευρώ. 
  Τριάντα χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι μπαίνουν σε εργασιακή 
εφεδρεία έως το τέλος του έτους με το 60% του μισθού τους, οι 
συντάξεις άνω των 1.200 ευρώ θα περικοπούν έως και 20% για το 
επιπλέον ποσό, ενώ για τους συνταξιούχους κάτω των 55 ετών το 
«ψαλίδι» στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ θα 
ανέλθει έως και στο 40%.
 Μεγάλες αλλαγές έρχονται και στη φορολογία, αφού το «χαράτσι» 
στα ακίνητα θα καταβάλλεται έως και το 2014, ενώ μειώνεται 
δραστικά το αφορολόγητο σης 5.000 ευρώ από 8.000 ευρώ που 
ισχύει σήμερα. Προ των πυλών βρίσκεται το νέο φορολογικό 
νομοσχέδιο με το οποίο έρχονται μεγάλες ανατροπές στο καθεστώς 
των φοροαπαλλαγών και το ενιαίο μισθολόγιο, με το οποίο οι 
δημόσιοι υπάλληλοι θα υποστούν σημαντικές μειώσεις μισθών 
με τις περικοπές επιδομάτων. Σε περίπου ένα χρόνο, δηλαδή 
τον Οκτώβριο του 2012, θα εξισωθεί ο φόρος στο πετρέλαιο 
θέρμανσης και κίνησης, φέρνοντας μεγάλες, νέες, επιβαρύνσεις 
στα νοικοκυριά. Τέλος θα επιταχυνθούν οι ιδιωτικοποιήσεις, ενώ 
θα υπάρξουν και νέες παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας και θα 
ανοίξουν άμεσα τα κλειστά επαγγέλματα.

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 1, 41 | 22/09/2011

Από τις 3 Οκτωβρίου (σ.σ. και όχι από την 1 n Οκτωβρίου, όπως λέει 
ο νόμος, γιατί είναι Σάββατο!) αρχίζουν να τρέχουν οι προθεσμίες 
για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετά 
τους. Η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου και είναι εξαιρετικά 
ασφυκτική γιατί n κυβέρνηση επείγεται να εισπράξει τα 600 εκατ. 
ευρώ που αναμένει από τα παράβολα. 
  Με δεδομένο ότι οι πολεοδομίες δεν θα μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στον αναμενόμενο φόρτο, το υπουργείο 
Περιβάλλοντος ετοιμάζεται να εκδώσει απόφαση για να γίνεται 
μέσω Διαδικτύου η κατάθεση των δικαιολογητικών, ώστε το 
ακίνητο που θα δηλώνεται να παίρνει ένα κωδικό που θα το 
συνοδεύει σε όλη τη διαδικασία τακτοποίησης, αλλά και στο 
μητρώο κατασκευών που ετοιμάζεται.
 Τα αυθαίρετα κτίσματα αγγίζουν το ένα εκατομμύριο, αλλά με 
βάση το νόμο εξαιρούνται αυτά που έχουν κατασκευαστεί σε δάση, 
ζώνη αιγιαλού και παραλίας, κοινόχρηστους χώρους, ρέματα, 
αρχαιολογικές ζώνες και παραδοσιακούς οικισμούς, αλλά και 
παράνομες προσθήκες σε διατηρητέα κτίρια. Ωστόσο οι ιδιοκτήτες 
τους με δική τους ευθύνη μπορούν να υποβάλουν δήλωση, ώστε 
να κατοχυρωθούν σε περίπτωση που δικαιωθούν, για παράδειγμα 
μέσα από την ανάρτηση δασικών χαρτών. 
  Η διαδικασία τακτοποίησης θα προχωρήσει σε δύο φάσεις: 

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ 
3 Οκτωβρίου-30 Νοεμβρίου. Υποβάλλονται τα εξής:  
-Αίτηση με την οποία ο ιδιοκτήτης αποδέχεται την υπαγωγή του 
ακινήτου του στα νέα μέτρα.  
-Παράβολο με την καταβολή του οφειλόμενου ποσού υπέρ του 
Δημοσίου. To ύψος του καθορίζεται ανάλογα με την επιφάνεια 
του παράνομου κτίσματος. Είναι 500 ευρώ για χώρο έως 50 ή 100 
τετραγωνικά, εφόσον πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία 
του ιδιοκτήτη. Για 50-100 τετραγωνικά, που αποτελεί τη συντριπτική 
πλειονότητα των περιπτώσεων, το παράβολο ανεβαίνει στα 1000 
ευρώ, ενώ για μεγαλύτερες παρανομίες κλιμακώνεται έως τα 6000 
ευρώ. To ποσό συμψηφίζεται με το αναλογούν πρόστιμο, που θα 
καταβληθεί στη συνέχεια. 
 - Έντυπο με το οποίο θα υπολογίζεται το πρόστιμο για το 
αυθαίρετο κτίσμα. Θεωρητικά είναι το 15% της τιμής ζώνης 
της περιοχής, αλλά προβλέπονται μειωτικοί ή και αυξητικοί 
συντελεστές που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν τον 
υπερδιπλασιασμό της οφειλής, όπως π.χ. εκτός σχεδίου ακίνητο 
χωρίς οικοδομική άδεια. 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ 
Ως τις 30 Μαρτίου ο ιδιοκτήτης πρέπει να προχωρήσει με τη 
βοήθεια μηχανικού. Η αμοιβή του θα καθοριστεί με υπουργική 
απόφαση που θα εκδοθεί. Ο νέος φάκελος θα πρέπει να περιέχει:  
-Υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν με όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, 
όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμός οικοδομικής άδειας και έτος 
έκδοσης, εφόσον υπάρχει. Θα αναφέρονται επίσης τα παράνομα 
τετραγωνικά, η χρήση του ακινήτου και η ολοκλήρωση της 
κατασκευής.  
- Αντίγραφο του Ε-9 από το οποίο θα πιστοποιείται ο χρόνος 
κατασκευής. Θα τεκμηριώνεται επίσης ότι το αυθαίρετο αποτελεί 
κύρια και μοναδική κατοικία του ιδιοκτήτη, ώστε να έχει μείωση 
του αναλογούντος προστίμου κατά 50%.
-Τεχνική έκθεση που συντάσσει ο μηχανικός, στην οποία θα 
περιγράφονται όλα τα στοιχεία του αυθαιρέτου. � 
-Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου με γεωγραφικές 
συντεταγμένες που θα προσδιορίζουν επακριβώς τη θέση του. 
Ειδικά για εντός σχεδίου ακίνητα υποβάλλεται και απόσπασμα του 
ρυμοτομικού σχεδίου. 
ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ 
Μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων, υπάρχει η τρίτη και 
πλέον «φαρμακερή» φάση, της πληρωμής του προστίμου. Η πρώτη 
δόση καταβάλλεται μέσα σε τρεις μήνες και το ποσό εξοφλείται 
σε δόσεις μέσα σε 3O μήνες, αν πρόκειται για κατοικία, και σε 
36 για τις άλλες χρήσεις. Η διαδικασία καταβολής των δόσεων 
θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση. Αν καταβληθεί εφάπαξ, 
προβλέπεται έκπτωση 20%. Καθυστέρηση στην καταβολή των 
δόσεων επιβαρύνεται με προσαύξηση 1% το μήνα. 
To πρόστιμο συμψηφίζεται με το παράβολο που έχει ήδη πληρώσει 
ο ιδιοκτήτης στην πρώτη φάση. Αν το οφειλόμενο ποσό είναι έως 
400 ευρώ, τότε καταβάλλεται εφάπαξ και έως τις 3O Δεκεμβρίου 
2011, χωρίς έκπτωση. Αυθαίρετα που δεν θα δηλωθούν κρίνονται 
κατεδαφιστέα και επιβαρύνονται με πρόστιμο ανέγερσης ίσο με το 
30% της τιμής ζώνης. Θα πληρώσουν επίσης 5% του προστίμου για 
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κάθε χρόνο που μεσολαβεί από την ανέγερση ως την κατεδάφιση 
του κτίσματος. Την ίδια επιβάρυνση θα έχουν όσοι υποβάλουν 
δήλωση, αλλά δεν θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία. 
   Οι αμοιβές των μηχανικών θα καθοριστούν με κοινή υπουργική 
απόφαση. Από τις έως τώρα πληροφορίες προβλέπονται τα εξής:
-Για αυθαιρεσίες σε κτίσμα με άδεια, 500 ευρώ. Αν όμως έχει χαθεί 
ο φάκελος, με άδεια, 500 ευρώ. Αν όμως έχει χαθεί ο φάκελος, 
τότε η αμοιβή αυξάνεται στα 1000 -2.000 ευρώ, ανάλογα με την 
επιφάνεια του κτίσματος. 
- Σε κτίσματα χωρίς άδεια, 1000 ευρώ.
 Να σημειωθεί ότι οι αμοιβές των μηχανικών διαμορφώνονται 
έπειτα από διαπραγμάτευση, αλλά η απόφαση θα καθορίζει τη 
«νόμιμη αμοιβή» επί της οποίας θα υπολογίζονται οι κρατήσεις 
υπέρ τρίτων και οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία.

«ΠΑΓΟΣ» ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ 
ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 21 | 22/09/2011

 Σε όλο και πιό δύσκολη θέση περιέρχεται το σύνολο του 
κατασκευαστικού κλάδου, τουλάχιστον για όσο διάστημα 
διατηρείται η αδράνεια της κυβέρνησης ως προς την απεμπλοκή 
και την επανέναρξη των εργασιών στους μεγάλους οδικούς 
άξονες, που εκτελούνται με συμβάσεις παραχώρησης, αλλά 
και όσο δεν βρίσκεται λύση στο ζήτημα της αποπληρωμής των 
οφειλών του Δημοσίου, που ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ και σε 
συνδυασμό με την άρνηση των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν 
τις εταιρείες, έχει προκαλέσει «ασφυξία» στην πλειοψηφία των 
εταιρειών του κλάδου. Πάντως, το ζήτημα των μεγάλων οδικών 
αξόνων αποδεικνύεται ιδιαίτερα κρίσιμο και για την οικονομία 
των περιοχών απ’ όπου αυτοί διέρχονται, πέραν των συνεπειών 
που υφίστανται οι εταιρείες. 
  Άλλωστε, το μέγεθος των έργων είναι τέτοιο που απασχολούσαν 
δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ έμμεσα τροφοδοτούσαν και 
την απασχόληση σε συναφείς κλάδους, που τροφοδοτούσαν 
τις εργασίες (π.χ. οικοδομικά υλικά, εργαλεία, λατομεία κ.τλ.). 
Σύμφωνα με τα στοιχεία των κοινοπραξιών, η προσωρινή παύση 
των έργων συνιστά μείωση του φετινού ΑΕΠ κατά 3% (2,33% 
απώλεια ανάπτυξης και 0,66% δημιουργία ύφεσης). Έτσι, η 
άρνηση των τραπεζών να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τα οδηγεί 
σε αδιέξοδο, στην κρισιμότερη περίοδο, καθώς μέχρι σήμερα και 
επί δέκα σχεδόν μήνες δεν έχει βρεθεί λύση.
 Ένα από τα «αγκάθια» για τη συνέχιση των έργων, οι 
απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, τη 
στιγμή που οι διαπραγματεύσεις των κοινοπραξιών με το Δημόσιο 
και τις εμπλεκόμενες τράπεζες εξακολουθούν να παραμένουν 
μετέωρες και χωρίς κάποια διαφαινόμενη λύση, καθώς το 
Δημόσιο φαίνεται πως δεν έχει επεξεργαστεί σε βάθος ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Σε διαφορετική περίπτωση και δεδομένου ότι το πρόβλημα δεν 
είναι καινούργιο, θα είχε προβεί έγκαιρα στις απαιτούμενες 
κινήσεις για την επανέναρξη των εργασιών. Σημειωτέον ότι η 
διακοπή των έργων επηρεάζει και άλλες εταιρείες του κλάδου, οι 
οποίες κατά την πάγια πρακτική των αναδόχων σε έργα τέτοιας 

κλίμακας, είχαν αναλάβει την εκτέλεση επιμέρους τμημάτων ως 
υπεργολάβοι. 
Υπό την πίεση του χρόνου και καθώς νέα έργα δεν υπάρχουν 
προς το παρόν στον ορίζοντα, με το βάρος της κυβέρνησης να 
εξακολουθεί να πέφτει στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και 
όχι στην τόνωση της οικονομίας μέσω της λήψης αναπτυξιακών 
μέτρων, οι εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα στρέφονται όλο και 
περισσότερο στην εξασφάλιση έργων στο εξωτερικό. Προ ολίγων 
εβδομάδων, ο όμιλος Ελλάκτωρ υπέγραψε σύμβαση 43 εκατ. 
ευρώ για την κατασκευή οδικού έργου μήκους 12,7 χιλιομέτρων 
στη Σερβία, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέλαβε το πρώτο της έργο στη 
Σερβία, προϋπολογισμού 38 εκατ. ευρώ.

ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ 
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ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ των ανοικτών απειλών για βαριά μέτρα κατά των 
απείθαρχων ΑΕΙ, όπως n διακοπή της μισθοδοσίας τους και 
n αναστολή της έκδοσης πτυχίων, πέρασε χθες n ηγεσία του 
υπουργείου Παιδείας, εμφανώς εκνευρισμένη από την πολύ χαμηλή 
ανταπόκριση των πρυτάνεων στην πρώτη προθεσμία εφαρμογής του 
νέου νόμου. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, 15 από τα 18 πανεπιστήμια που έχουν 
εκλεγμένες διοικήσεις άφησαν να παρέλθει άπρακτη n προθεσμία 
για τη συγκρότηση των επιτροπών, οι οποίες βάσει του νέου νόμου 
πρέπει να διενεργήσουν τις εκλογές για τα Συμβούλια Διοίκησης των 
Ιδρυμάτων. Οι πρυτανικές αρχές που προχώρησαν στην υπογραφή 
της αναγκαίας διαπιστωτικής πράξης είναι του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και 
του Χαροκόπειου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι από τα 15 ΑΕΙ 
που άφησαν την προθεσμία να εκπνεύσει, τα 5 μεγαλύτερα, το 
Καποδιστριακό, το Αριστοτέλειο, τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, 
Πατρών και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο έθεσαν εγγράφως θέμα 
αντισυνταγματικότητας της διαδικασίας. 
Αυτό που δεν κάνουν οι πρυτάνεις, θα το κάνω εγώ, αντέδρασε χθες 
το βράδυ n υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, στην οποία 
ο νόμος δίνει τη δυνατότητα να εκδώσει τις διαπιστωτικές πράξεις 
που δεν εξέδωσαν οι πρυτάνεις. Σε δήλωση της n κ. Διαμαντοπούλου 
υπογράμμισε ότι κάθε πράξη ή παράλειψη αντίθετη με το νόμο 
παραβιάζει τη νομιμότητα «και ως τέτοια θα αντιμετωπίζεται.
 Σε κάθε περίπτωση, κατά την υπουργό, n εφαρμογή του νόμου θα 
προχωρήσει απαρέγκλιτα» και όπου διαπιστωθεί άρνηση υπογραφής 
της διαπιστωτικής πράξης, θα προβώ στην έκδοσή της, όπως έχω 
υποχρέωση σύμφωνα με το νέο νόμο». Πιο σαφής υπήρξε ο ειδικός 
γραμματέας ανώτατης εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, 
Βασίλης Παπάζογλου, ο οποίος με δήλωσή του υπενθύμισε σε 
όσους δεν συμμορφώνονται ότι εάν μέχρι τα μέσα του Ιανουαρίου 
δεν προχωρήσουν στην εκλογή Συμβουλίων, δεν θα έχουν 
προϋπολογισμό για το 2012. Η κάνουλα της μισθοδοσίας θα κλείσει 
για όσα Ιδρύματα δεν προχωρήσουν στην εκλογή νέων πρυτάνεων 
μέχρι το τέλος Αυγούστου 2012, που λήγει n θητεία των εκλεγμένων 
με το παλιό σύστημα. To μέτωπο των καταλήψεων εκτονώνεται 
σταδιακά υπό την απειλή να χαθεί n εξεταστική του Σεπτεμβρίου. 
Χθες άνοιξαν n Νομική Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιά.


