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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με αλλαγές στη Βουλή  
το νομοσχέδιο για ΑΕΙ-ΤΕΙ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  

Το τέλος της χτεσινής ημέρας, ήρθε 
ταυτόχρονα με το τέλος μιας δύσκολης 
διαπραγμάτευσης που έγινε δεκτή με 
ανακούφηση, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και 
στις πρωτεύουσες όλης της Ευρώπης.
Με την επιμήκυνση του παρελθόντος 
δανεισμού και την σημαντική μείωση των 
επιτοκίων του νέου, κατά την εκτίμηση 
των ειδικών, διασφαλίζεται η μακροχρόνια 
βιωσιμότητα του χρέους, ελαφρύνεται η 
ελληνική οικογένεια, δίνεται ένα περιθώριο 
χρηματοδότησης της ανάπτυξης.
Ταυτόχρονα όλοι μιλάνε για ένα «ευρωπαϊκό 
σχέδιο Μάρσαλ» για την Ελλάδα, αλλά 
Έλληνες και Ευρωπαίοι ειδικοί εκτιμούν 
ότι τίποτα δεν είναι τελεσίδικο, αν δεν 
υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για τις (σκληρές) 
μεταρρυθμίσεις.
Αυτό που επιβεβαιώθηκε χτες, κατά τρόπο 
μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση, είναι πως το 
πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, προτίστως είναι 
πολιτικό – όπως, άλλωστε, επισημαίναμε – 
και πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες γι’ αυτό που 
νοιάστηκαν ήταν να αποδείξουν στις αγορές 
ότι η “Ε.Ε. θα κάνει το παν για να διασώσει 
το ευρώ”.
Πυρήνας του νέου σχεδίου είναι ο εξαιρετικά 
διευρυμένος ρόλος του EFSF – με μέτρα 
στα οποία έως πρότινος ήταν αντίθετο το 
Βερολίνο - και ευνοϊκές προβλέψεις και για 
την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Κυριότερο 
εργαλείο του θα είναι η δυνατότητά να 
αγοράζει κρατικά ομόλογα που βρίσκονται σε 
κυκλοφορία στη δευτερογενή αγορά και άρα 
τα κράτη-μέλη με προβλήματα να πάψουν να 
είναι θύματα των αδηφάγων αγορών.
Μπορεί κανείς να πει “τέλος καλό”, αλλά δεν 
μπορεί και να ισχυριστεί “όλα καλά”. 
Κάθε άλλο.

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

Με σημαντικές αλλαγές, κατατέθηκε χθες 
το βράδυ στη Βουλή από την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Παιδείας το 
νομοσχέδιο για τα  ΑΕΙ-ΤΕΙ. Η πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δηλώνει  
ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί στο πλαίσιο 
των κοινοβουλευτικών διαδικασιών,  
δίνοντας μήνυμα ότι προτίθεται να 
συμπεριλάβει ουσιώδεις προτάσεις και 
παρατηρήσεις που διατυπώνονται από 
την πανεπιστημιακή κοινότητα, τους 
επιστημονικούς και επαγγελματικούς 
φορείς και τα κόμματα. 
Οι πιο σημαντικές αλλαγές, που έχουν 
περιληφθεί στο νομοσχέδιο είναι:  
• Η εισαγωγή των φοιτητών δεν θα γίνεται 
στη Σχολή αλλά στο Τμήμα που διατηρεί 
την ευθύνη για το πρόγραμμα σπουδών.
• Η Σύγκλητος αποκτά δικαίωμα 
«βέτο» για σημαντικές αποφάσεις του 
Συμβουλίου Διοίκησης, το οποίο φέρεται 
να περιορίζεται σε «ελεγκτικές και 
εποπτικές αρμοδιότητες», όπως ζητούσαν 
οι πανεπιστημιακοί. 
• Απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 

εσωτερικών μελών του Συμβουλίου 
Διοίκησης για την επιλογή των εξωτερικών 
μελών και του πρύτανη, ο οποίος θα 
επιλέγεται με διεθνή διαγωνισμό και με 
αυστηρές προϋποθέσεις την ελληνική 
ιθαγένεια και τη γνώση της ελληνικής 
γλώσσας. Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί 
την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή. 
Θα ακολουθήσει η δεύτερη ανάγνωσή 
του στην Επιτροπή Μορφωτικών 
Υποθέσεων και τέλος Αυγούστου έχει 
προγραμματιστεί η ψήφισή του. 
- «Φυσικά και δεν έχει τελειώσει 
ο διάλογος, δήλωσε  η υπουργός 
Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου χθες 
στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ και ζήτησε να 
σταματήσει το Πανεπιστήμιο να είναι 
χώρος αντιπαλότητας των κομμάτων ή 
δημιουργίας κομματικών συσχετισμών, 
όπως συμβαίνει στις εθνικές εκλογές. 
Η ίδια δήλωσε «σοκαρισμένη» για την 
ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών να μην εφαρμόσει 
το νέο πανεπιστημιακό νόμο εάν ψηφιστεί 
χωρίς ουσιώδεις αλλαγές.

 Το ΤΕΕ  τονίζει 
ότι το σχέδιο 
νόμου για τις 
αλλαγές στην 
Ανώτατη Παιδεία 
δεν μπορεί να 
κατεδαφίζει 
τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα 
Πολυτεχνεία 
της χώρας και 
να αγνοεί σε 
περίοδο κρίσης, 
τις αναπτυξιακές 
ανάγκες της 
χώρας
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Άλλη μια διάκριση που επιβεβαιώνει τη διεθνή διάκριση των ελληνικών Πολυτεχνείων. Η 
πρυτανεία του Ε.Μ.Πολυτεχνείου γνωστοποίησε ότι το Ίδρυμα κατέλαβε τη 17η θέση μαζί με 
τον Ολλανδικό Ερευνητικό Οργανισμό (ΤΟΝ) στην ευρωπαϊκή κατάταξη έρευνας μεταξύ 100 
ιδρυμάτων, για το έτος 2010. Η πρυτανεία συγχαίρει τους ερευνητές του Πολυτεχνείου και 

ελπίζει ότι το 2011 θα τους βρει σε ακόμη υψηλότερες θέσεις.
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ΖΑΧΑΡΩ
Παραδίδονται σήμερα στη Ζαχάρω 
(και ώρα 19.00) οι 14 κατοικίες που 
κατασκεύασε ο Οργανισμός Εργατικής 
Κατοικίας.

ΑΘΗΝΑ
Με το Προεδρείο της Γενικής Συνομο-
σπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών 
και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) θα 
έχει σήμερα συνάντηση η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών 
Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και Αγοραίων (ΠΟ-
ΕΙΑΤΑ) στα γραφεία της, Αριστοτέλους 
46.  Στις 14:00 θα δοθεί και Συνέντευξη 
Τύπου στο Αμφιθέατρο του κτιρίου της 
ΓΣΕΒΕΕ.

Ως την Κυριακή 24 Ιουλίου 2011 θα διαρκέ-
σει η έκθεση σκηνογραφίας, φωτογραφίας, 
κουστουμιών και ειδικών εφέ «Το νησί», που 
πραγματοποιείται στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής 
Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι) στο Ενετικό 
Λιμάνι Χανίων. Η έκθεση θεωρείται ως η 
΄φυσική’ συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας 
που είχε η τηλεοπτική σειρά «ΤΟ ΝΗΣΙ». 
Ουσιαστικά πρόκειται για μια προσπάθεια να 
έρθουν στο φως τόσο η τεράστια προεργασία 
που απαιτήθηκε όσο και το εύρος και η έντα-
ση της προσπάθειας από τους επαγγελματίες 
του χώρου για το τελικό άρτιο αισθητικό 
αποτέλεσμα, που κατά γενική ομολογία ανέ-
βασε τον πήχη της τηλεοπτικής παραγωγής 
στην Ελλάδα .
 Την έκθεση έχουν ήδη επισκεφθεί χιλιάδες 
άτομα, ενώ συνεχίζονται οι παράλληλες 
εκδηλώσεις:
• 22 και 23 Ιουλίου, εργαστήριο σκηνογρα-
φίας από τον σκηνογράφο και επιμελητή της 
έκθεσης Α. Χαλκιά. 
• 23 Ιουλίου, στις  19:30, προβολή του 
ντοκιμαντέρ «Το Νησί - Η αληθινή ιστορία» 

και ανοιχτή συζήτηση του κοινού με τους 
συντελεστές της σειράς.
• 24 Ιουλίου 2011, στις 20:00, αναπαράσταση 
της παράστασης Καραγκιόζη που έδωσε ο Ν. 
Μπλαζάκης στην Σπιναλόγκα, για τις ανάγκες 
της σειράς.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 22-7-2011 COMING UP...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

7
Σεπτεμβρίου

2011

12-15
Σεπτεμβρίου

2011

8-10
Σεπτεμβρίου

2011

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:  
«Ψυκτικά Νέας Γενιάς» 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 15ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο 
Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανι-
κής με θέμα: «Geotechnics of Hard Soils – 
Weak Rocks»  ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ: 
«Κτίριο και Ενέργεια» 
ΛΑΡΙΣΑ

Ελληνικό Παράρτημα 
ASHRAE – (ομιλητής 
Κων/νος Κοντομάρης)

Ελληνική Επιστημονική 
Εταιρεία Εδαφομηχα-
νικής και Γεωτεχνικής 
Μηχανικής 

ΤΕΕ – Περιφερειακό 
Τμήμα Κεντρικής &  Δυτ. 
Θεσσαλίας

Σε ριζική αναδιάρθρωση δεκάδων λεωφορειακών γραμμών 
ώστε να συνδεθούν με τα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Ηλε-
κτρικός, Προαστιακός) προχωρά από αύριο ο ΟΑΣΑ, με στόχο 
την αύξηση του μεριδίου των αστικών συγκοινωνιών στις αστι-
κές μετακινήσεις στο 45% του συνόλου στην Αττική, έως το 2013. 
Τα αστικά λεωφορεία προσδοκάται ότι στο 2011 θα αναλαμβά-
νουν το 60% της ημερήσιας επιβατικής κίνησης των δημόσιων 
συγκοινωνιών που προσεγγίζει τα δύο εκατομμύρια επιβάτες.
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΛΕΩφΟΡΕΙΩΝ

Ξεκινά από την 1η Αυγούστου η παρα-
κράτηση της μηνιαίας Εισφοράς Αλλη-
λεγγύης Συνταξιούχων, από τις συντάξεις 
κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων 
του Δημοσίου, του ΝΑΤ και των Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σύμφωνα με εγκύκλιο που 
εξέδωσε στις 18/7/2011, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
και με την οποία κοινοποιούνται οι διατά-
ξεις του νόμου για το Μεσοπρόθεσμο και 
οι διατάξεις του Ασφαλιστικό νόμου, με 
τις οποίες αναπροσαρμόζονται τα ποσο-
στά της παρακράτησης. 

Από 1η Αυγούστου  
η παρακράτηση εισφοράς  
αλληλεγγύης συνταξιούχων 

Πλήθος κόσμου στο «Νησί» 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται τα μεγάλα οδικά έργα της χώρας. 
Παραμένει σε εκκρεμότητα η επίτευξη οριστικής συμφωνίας, 
μεταξύ παραχωρησιούχων, υπουργείου Υποδομών και 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση 
και ολοκλήρωση της κατασκευής τους, που μέχρι είναι  αμφίβολη. 
Λόγω διακοπής του δανεισμού οι κοινοπραξίες των έργων έχουν 
οδηγηθεί σε άτυπη στάση εργασιών. Προβλήματα σημειώνονται σε 
όλα τα έργα αυτοκινητοδρόμων, που υλοποιούνται με συμβάσεις 
παραχώρησης. Στο πάζλ της στάσης εργασιών προστέθηκε και 
η κοινοπραξία της Ολυμπίας Οδού, η οποία κατασκευάζει τον 
άξονα Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος – Τσακώνα ανακοινώνοντας 
ότι  «αποφάσισε  να αναστείλει προσωρινά την πλειοψηφία των 
έργων».  Ταυτοχρόνως η κοινοπραξία εκφράζει την πρόθεση 
της να συνεργαστεί για να γίνουν τα έργα.   «Η Ολυμπία Οδός 

και οι μέτοχοί της συνεργάζονται στενά με το Ελληνικό Δημόσιο 
και τους δανειστές του έργου για να καθορίσουν μια βιώσιμη 
λύση για τη συνέχιση του Έργου» αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της η κοινοπραξία και συμπληρώνει  ότι έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος στον εντοπισμό και την ποσοτικοποίηση 
των προβλημάτων και όλα τα μέρη συμμετέχουν με καλή πίστη, 
αντιμετωπίζοντας αντικειμενικά τα γεγονότα της τρέχουσας 
κατάστασης. Οι σημαντικές καθυστερήσεις, προσθέτει, που 

Το ένα εργοστάσιο κλείνει 
μετά το άλλο και πλήθος εργαζόμενοι 
οδηγούνται στην ανεργία

Ανατιμήσεις ύψους 2,5% καταγράφηκαν στα οικοδομικά υλικά, σε ετήσια βάση τον Ιούνιο εφέτος. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οι κυριότερες αυξήσεις τιμών 
σημειώθηκαν, στους σωλήνες χαλκού (17,9%), στο πετρέλαιο κίνησης (14,1%), στους χάλκινους 
αγωγούς (11,8%), στον σίδηρο οπλισμού (7,7%), στους πλαστικούς σωλήνες (5,2%), στις ορειχάλκινες 
βάνες (4,7%), στους πλαστικούς- συνθετικούς- ινοτσιμέντου σωλήνες (3,8%), στην ξυλεία οικοδομών 
(2,9%), στην ηλεκτρική ενέργεια (2,8%), στα τούβλα (2,6%), στις τσιμεντόπλακες (2,4%), στους 
νεροχύτες (1,9%), στους διακόπτες (1,7%), στους πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (1,6%), στα 
ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (1,6%), στα κουφώματα αλουμινίου (1%), στο 
Πλαστικό- ακρυλικό νερού (1%) και στα θερμαντικά σώματα (0,9%). Στον αντίποδα, μειώσεις τιμών 
καταγράφηκαν στις γυψοσανίδες (2,5%), στο σύστημα θυροτηλεόρασης (1,3%), στους μηχανισμούς 
γκαραζόπορτας (0,9%), στα σιδερένια κιγκλιδώματα (0,8%) και στους υαλοπίνακες (0,5%). 
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων 
κτιρίων κατοικιών σημείωσε αύξηση 2,5% τον Ιούνιο εφέτος, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του Ιουνίου 2010, έναντι αύξησης 3,4% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 
2010 προς το 2009. Ο γενικός δείκτης τον Ιούνιο 2011, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2011, 
σημείωσε αύξηση 0,1% έναντι μηδενικής μεταβολής που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση 
των δεικτών του 2010.

Νέα αύξηση στα οικοδομικά υλικά! 

έχουν επηρεάσει την ολοκλήρωση όλων των τμημάτων του νέου 
αυτοκινητόδρομου, καθώς και η παρατηρούμενη κατά 20% έως 30% 
πτώση στην κυκλοφορία, οδήγησαν τους δανειστές το Νοέμβριο 
2010 στην προσωρινή αναστολή της χρηματοδότησης μέχρι να 
βρεθεί μια βιώσιμη λύση για την εξισορρόπηση των πηγών και 
της χρήσης των κονδυλίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 
 Ως αποτέλεσμα αυτού του ελλείμματος χρηματοδότησης, 
η εταιρία έπρεπε να εφαρμόσει αρχικά ένα πιο αργό ρυθμό 
κατασκευής και, πρόσφατα, να λάβει την απόφαση να αναστείλει 
προσωρινά την πλειοψηφία των έργων, προκειμένου να δοθεί 
χρόνος για τη διαδικασία αναδιάρθρωσης, να διασφαλιστεί ότι 
τα διαθέσιμα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
των απαραίτητων έργων ασφαλείας, τις καθημερινές υπηρεσίες 
λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και να αποφευχθεί μια 
αδυναμία αποπληρωμής των δανείων που έχει συνάψει η εταιρία.  
Είμαστε βέβαιοι, σημειώνει η Ολύμπια Οδός, ότι οι θέσεις 
των εμπλεκομένων μερών θα συγκλίνουν κατά τις επόμενες 
εβδομάδες με τον ορισμό μιας μακροπρόθεσμης λύσης προς 
το συμφέρον της Ελληνικής κοινωνίας. Μόλις συμφωνηθεί μια 
μακροπρόθεσμη λύση, θα ξεκινήσει απ’ όλα τα μέρη η διαδικασία 
της καταγραφής των συμφωνημένων αρχών στο Ευρωπαϊκό 
και εθνικό νομικό πλαίσιο, μετά την οποία, θα ξαναξεκινήσει η 
χρηματοδότηση.

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΩΝ 

Στον αέρα τα μεγάλα 
οδικά έργα
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Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Την τελευταία του προσγείωση στο 
Ακρωτήριο Κανάβεραλ πραγματοποίησε 
χτες το Atlantis, κλείνοντας την εποχή 
των αμερικανικών διαστημικών λεω-
φορείων, έπειτα από τρεις δεκαετίες 
οι οποίες σημαδεύτηκαν από μεγάλες 
επιτυχίες αλλά και δύο τραγωδίες.
Η πολυπλοκότερη ιπτάμενη μηχανή που 
έχει ποτέ κατασκευαστεί, θυμίζουμε, 
έθεσε σε τροχιά το πρώτο διαστημικό 
τηλεσκόπιο, το Hubble, το οποίο αποτέ-
λεσε επανάσταση στην αστρονομία, ενώ 
συνέβαλε στην κατασκευή του Διεθνούς 
Διαστημικού Σταθμού και στη λειτουρ-
γία του.
Το πρόγραμμα σημαδεύτηκε από δύο 
καταστροφές: την έκρηξη του Challenger 
στις 28 Ιανουαρίου 1986, αμέσως μετά 
την εκτόξευσή του, καθώς και την διά-
λυση του Columbia την 1η Φεβρουαρίου 
του 2003, κατά την επιστροφή του στην 
ατμόσφαιρα. Συνολικά δεκατέσσερις 
αστροναύτες έχασαν τη ζωή τους στις 
δύο αυτές τραγωδίες. 
Η NASA, θύμα της οικονομικής κρίσης 
και αυτή, θα παραδώσει την σκυτάλη των 
αποστολών προς τον Διαστημικό Σταθμό 
σε δύο ιδιωτικές εταιρείες, τις Space 
Exploration Technologies και Orbital 
Sciences Corp. 

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΤΙΟ
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Η κλίμακα των φυσικών καταστροφών μπορεί να αυξηθεί δραματικά εξαιτίας της κλιματι-
κής αλλαγής, με πιθανές επιπτώσεις στην ειρήνη και στην ασφάλεια, όπως προειδοποιούν 
τα Ηνωμένα Έθνη σε κείμενο που υπογράφτηκε από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας !
Οι απειλές είναι ήδη ορατές και πολλές, υπογράμμισε ο Ακίμ Στάϊνερ, του Περιβαλλοντικού 
Προγράμματος του ΟΗΕ, φέρνοντας ως παράδειγμα την ξηρασία στην Σομαλία – μετά, μά-
λιστα, την κήρυξη περιοχών της χώρας σε κατάσταση λιμού - τις πλημμύρες στο Πακιστάν 
και στις συνέπειές τους στην αγορά των ειδών διατροφής.
Φαινόμενα τέτοια, αν συμβούν ταυτόχρονα, μπορούν να επηρεάσουν την τοπική και 
παγκόσμια αγρά τροφίμων και να οδηγήσουν σε μετανάστευση πληθυσμών, υποστήριξε, 
βασιζόμενος στην πρόβλεψη επιστημόνων για αύξηση κατά 3 έως 4 βαθμούς Κελσίου 
της θερμοκρασίας της Γης κατά τη διάρκεια του αιώνα και της ανόδου κατά ένα μέτρο του 
επιπέδου των θαλασσών.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Γκι-μουν πρόσθεσε πως η επόμενη διάσκεψη του 
ΟΗΕ για το Κλίμα, η οποία θα διεξαχθεί στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής τον Δεκέμβριο, 
«πρέπει να είναι αποφασιστικής σημασίας» τονίζοντας ότι «οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέ-
πει να τεθούν επικεφαλής της αντιμετώπισης του προβλήματος, να αναλάβουν το μερίδιο 
των ευθυνών τους και να πάψουν να είναι απλοί θεατές».
Αναπόφευκτη χαρακτήρισε τη σύνδεση της Κλιματικής Αλλαγής με την ασφάλεια η 
Αμερικανίδα πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη Σούζαν Ράις, η οποία έκανε λόγο για επιτακτική 
ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος με κοινή δράση και συνεργασία των κρατών.

Το κίνημα των «Αγανακτισμένων» έφτασε και στο Ισραήλ. Ξεκίνησε, 
επίσης, από το Facebook και έχει απλωθεί στο Τελ Αβίβ, την Χάι-
φα, αλλά και την Ιερουσαλήμ. Εδώ και αρκετές ημέρες εκατοντάδες 
πολίτες διαδηλώνουν (ή κατασκηνώνουν) σε μεγάλες πόλεις της 
χώρας με αιτήματα για χαμηλότερες τιμές των ενοικιών, αλλά και 
των βασικών ειδών διατροφής. Όπως λένε οι ίδιοι, πηγή έμπνευσης 
αποτελούν και οι αντίστοιχες κινήσεις στον αραβικό κόσμο.
Στην πλειονότητά τους πρόκειται για φοιτητές, αλλά και εργαζόμε-

νους, οι οποίοι δεν μπορούν να νοικιάσουν κατοικίες λόγω εξαιρε-
τικά υψηλών ενοικίων. Όπως υποστηρίζουν τα περισσότερα ακίνη-
τα βρίσκονται στα χέρια των Εβραίων της διασποράς, οι οποίοι κάθε 
χρόνο διαβιούν λίγες εβδομάδες στο Ισραήλ και μετά επιστρέφουν 
στις ΗΠΑ ή άλλες χώρες, με τα σπίτια τους να μένουν κλειστά.
Η συζήτηση του θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη 
Δευτέρα, αποδείχθηκε άκαρπη και οι «Αγανακτισμένοι» ετοιμάζουν 
την πρώτη τους μεγάλη κινητοποίηση, αύριο Σάββατο.

ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ
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Στα 11 δισ. ευρώ ανέρχονται τα 
οφειλόμενα χρέη προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία, ενώ 437 είναι οι επιχειρήσεις που 
έχουν οφειλές άνω του ενός εκατ. ευρώ 
και εξ αυτών μόνον 21 έχουν κηρύξει 
πτώχευση. Τα στοιχεία αυτά παρέθεσε 
ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης στην 
κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολού-
θησης του Ασφαλιστικού, διευκρινίζοντας 
επιπλέον ότι τα 6,2 δισ. ευρώ οφείλονται 
στο ΙΚΑ, τα 3,7 δισ. ευρώ στον ΟΑΕΕ και 
το υπόλοιπο ποσό προς τα άλλα ασφα-
λιστικά ταμεία.  
Ο κ. Κουτρουμάνης εμφανίστηκε συγ-
κρατημένα αισιόδοξος για την είσπ-ραξη 
των οφειλών, τονίζοντας ότι καταβάλλο-
νται προσπάθειες τόσο από το υπουργείο 
όσο και από τους ασφαλιστικούς 
φορείς προκειμένου να εισπραχθούν 
οι ανείσπρακτες οφειλές αλλά και 
να καταβάλλονται με συνέπεια οι 
τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. 
Όπως ανέφερε ο υπουργός, «το 2010 
εισπράχτηκαν 940 εκατ. ευρώ από τα 
οφειλόμενα παρελθόντων ετών, ενώ 
για το 2011 ο στόχος που έχει τεθεί 
είναι να εισπραχθούν πάνω από 1,15 
δισ. ευρώ. Στην κατεύθυνση αυτή τα 
Ταμεία έχουν ενεργοποιήσει τα μέτρα 
αναγκαστικής είσπραξης για όσους δεν 

προσέρχονται να ρυθμίσουν τις οφειλές 
τους με βάση τις τελευταίες ιδιαίτερα 
ευνοϊκές ρυθμίσεις». Όπως ανέφερε ο 
υπουργός Εργασίας, έχουν εντοπιστεί 
61 επιχειρήσεις, οι οποίες δήλωναν ότι 
απασχολούν εκατοντάδες εργαζόμενους, 
προκειμένου να μπορούν να έχουν 
ένσημα ή να ανανεώνουν την άδεια 
παραμονής τους στη χώρα.

Στα 11 δισ. Ευρώ οι ανείσπρακτες οφειλές 
επιχειρήσεων σε ασφαλιστικά ταμεία 

Λύσεις για την ενίσχυση του δικτύου ηλεκτροδότησης στη Ρόδο αναζητά η 
διοίκηση της ΔΕΗ σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς 
του νησιού, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια λειτουργίας αλλά και να 
ικανοποιηθούν αιτήματα νέων ηλεκτροδοτήσεων και επαυξήσεων ισχύος που 
έχουν υποβληθεί από καταναλωτές, όπως για παράδειγμα η ηλεκτροδότηση 
της Μαρίνας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ, «οι συμμετέχοντες στη 
σύσκεψη συμφώνησαν στην ανάγκη κατασκευής νέου Υποσταθμού στη 
πόλη της Ρόδου το συντομότερο δυνατόν και κατανόησαν ότι οι Υποσταθμοί 
κλειστού τύπου, που προτείνει η ΔΕΗ, συνάδουν με το αστικό περιβάλλον, δεν 
δημιουργούν πολεοδομικά ή περιβαλλοντικά προβλήματα και δεν επιβαρύνουν 
την υγεία των περιοίκων στον Υποσταθμό». Παράλληλα, η ΔΕΗ θα εξετάσει σε 
συνεργασία με τις Αρχές της Ρόδου τη δυνατότητα της βέλτιστης αξιοποίησης 
του οικοπέδου της στον Αγ. Νικόλαο, σε συνδυασμό με την κατασκευή του 
νέου υποσταθμού, την ανακαίνιση του κτιρίου του παλαιού σταθμού παραγωγής 
ρεύματος με πιθανή δημιουργία Ναυτικού Μουσείου, καθώς και των λοιπών 
εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου.

Κατασκευή νέου υποσταθμού ΔΕΗ 
στη Ρόδο 

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση  
της εισφοροδιαφυγής 
Στα μέτρα που εφαρμόζονται για τον έλεγχο 
της εισφοροδιαφυγής περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων:

 Ενίσχυση του ΣΕΠΕ και ενεργοποίηση 
μεικτών κλιμακίων του με ΙΚΑ και άλλων 
ασφαλιστικών ταμείων για να γίνεται 
αποδοτικός και στοχευμένος έλεγχος 
στον εντοπισμό τόσο των ανασφάλιστων 
εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων 
που σημείωναν υψηλή παραβατικότητα 
στην εισφοροδιαφυγή.

 Ενοποίηση των ηλεκτρονικών βάσεων ΙΚΑ 
- ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ, η οποία επιταχύνεται και 
θα ολοκληρωθεί στα μέσα του ερχόμενου 
Σεπτέμβρη.

 Εφαρμογή της κάρτας εργασίας 
προκειμένου να ελέγχεται ο χρόνος 
εργασίας στοχευμένα σε κλάδους με 
υψηλό ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας.

 Πληρωμή όλων των ασφαλιστικών 
εισφορών μέσω του τραπεζικού 
συστήματος, που ολοκληρώνεται ως 
διαδικασία εντός του Ιουλίου.

 Αναμόρφωση της αναλυτικής 
περιοδικής δήλωσης, προκειμένου να 
καταπολεμούνται φαινόμενα, σύμφωνα 
με τα οποία επιχειρήσεις προσλαμβάνουν 
εικονικά έναντι αμοιβής εργαζόμενους, οι 
οποίοι όμως δεν απασχολούνται ποτέ στις 
επιχειρήσεις αυτές. 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Βέροιας είναι το πρώτο έργο 
που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο 
ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα), ενώ σύντομα 
θα τεθούν σε λειτουργία και 
άλλοι έξι πυροσβεστικοί σταθμοί 
που κατασκευάζονται με την 
ίδια μέθοδο. Με σύμπραξη 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα 
κατασκευαστούν και άλλα έργα όπως σχολεία σε Θεσσαλονίκη 
και Αθήνα, για τη χρηματοδότηση των οποίων έχει ήδη δώσει 
το πράσινο φως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ). 
To νέο κτίριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας είναι 
επιφάνειας 1.600 τ.μ., διαθέτει σύγχρονους χώρους και έχει 
δοθεί ιδαίτερη σημασία στην ενεργειακή απόδοση του.

Παραδόθηκε το πρώτο έργο ΣΔΙΤ 
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ΤΑ ΝΕΑ: ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Επιτό-
κιο 3,5%- Επιμήκυνση ομολόγων μέχρι 30 χρόνια- Μείον 55 δισ. 
το χρέος (ή 24% του ΑΕΠ)- 145 δισ. ευρώ λιγότερο για χρεολύσια 
μέχρι το 2020 • ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: «ΤΟ ΠΑΛΕΨΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟ 
ΑΛΛΑΞΑΜΕ».

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩ- 
Πιθανό το καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας- Πρόβλεψη για 
κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών • ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΠΕΙΘΕΙΑΣ ΤΟ 
ΠΑΣΟΚ για ταξί και υπόθεση Siemens • ΟΦΕΙΛΕΣ 11 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 
ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ- Το ΙΚΑ ενεργοποιεί τώρα τη διαδικασία αναγκαστικής 
είσπραξης.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η ευρωζώνη παρέδωσε την Ελλάδα στα 
χέρια των ιδιωτών χωρίς αλληλεγγύη- ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ 
ΛΑΟΥ ΓΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ- Νέο δάνειο από Ε.Ε.- ΔΝΤ και ιδιώτες με 
επιτόκιο μέχρι και 5% και νέα μνημόνια- Σαρωτικές ιδιωτικοποιή-
σεις και εμπράγματες εγγυήσεις στη δημόσια περιουσία- Ευρωπα-
ϊκό σχέδιο Μάρσαλ με διαρκή μετακύλιση του χρέους και μετά το 
2040.

ΕΘΝΟΣ: «Πράσινο» από τη Σύνοδο Κορυφής για νέο πακέτο 
διάσωσης 158,6 δισ. €- ΣΥΜΦΩΝΙΑ- ΣΩΣΙΒΙΟ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩ •  Όλο το παρασκήνιο- ΣΚΛΗΡΗ ΜΑΧΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ 
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΕΠΩΔΥΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Σύνοδος Κορυφής: Σημαντική απόφαση 
με «γκρίζες ζώνες»- ΣΩΣΙΒΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ 
ΤΙΜΗΜΑ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΣ • Ζαν- Κλοντ Τρισέ: 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Απόφαση- σταθμός της συνόδου κορυφής της 
Ευρωζώνης- ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τις επίσημες ανακοινώσεις περιμένει ο 
Αντώνης Σαμαράς για να τοποθετηθεί- ΧΕΡΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ • ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΝΑΜΕ-
ΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ • ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑ-
ΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΡΕΝΤ, ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ, ΘΕΤΙΚΗ Η 
ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ.

ΕΣΤΙΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΣΩΣΙΣ- Η χθεσινή απόφασις των ηγετών 
της Ευρωζώνης.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Εάν αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό σχέδιο Μάρσαλ και πέ-
σουν κεφάλαια για ανάπτυξη, μπορεί να ανακάμψει η Οικονομία- Η 
ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ.

Η ΑΥΓΗ:  Με γερμανική σφραγίδα- ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ- Η Ελ-
λάδα είναι από χθες η πρώτη χώρα της Ευρωζώνης που τίθεται υπό 
καθεστώς χρεωκοπίας, έστω «επιλεκτικής» και ίσως προσωρινής.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΛΑΪΚΗ 
ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Μαραθώνια συνεδρίαση στις Βρυξέλλες για το 
ελληνικό χρέος- ΕΥΤΥΧΩΣ… ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ: Η Ελλάδα, η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα μετά τον 
Μεσοπόλεμο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος της- ΕΛΕΓ-
ΧΟΜΕΝΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ένα μικρό μυστικό χρειάζεται κάποιους 
ανθρώπους για να το κρύψουν, ένα μεγάλο μυστικό όμως κρύβεται 
από την δυσπιστία του πλήθους- ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑ 
ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Όλο το σχέδιο των Ευρωπαίων ηγετών για 
ρύθμιση του χρέους- ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ- Ιστορική απόφαση 
για Ελλάδα- ευρώ • Θετικός ο απολογισμός για την Ελλάδα- Γ. 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ΣΤΑΘΗΚΑΜΕ ΟΡΘΙΟΙ • Νέα εισαγγελική 
παρέμβαση και δικογραφίες για παρακώλυση συγκοινωνιών- ΤΑ 
ΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΚΕΡΔΟΣ: Όλες οι αποφάσεις της χθεσινής Συνόδου Κορυφής για 
τη στήριξη του ευρώ- ΤΟ ΝΕΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ»- Νέο πακέτο 
109 δισ. ευρώ, επιμήκυνση των ομολόγων, χαμηλότερο επιτόκιο, 
επαναγορά από τη δευτερογενή αγορά, αναπτυξιακά μέτρα.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σύνοδος Κορυφής: Οι ηγέτες της 
Ευρωζώνης έλαβαν αποφάσεις στήριξης της Ελλάδας- 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 158 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
• Ευνοϊκή ήταν η πρώτη ματιά στελεχών της αγοράς για το 
περιεχόμενο της συμφωνίας- ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ 
ΑΝΑΛΥΤΩΝ- Σημαντικό στοιχείο θεωρείται η ενίσχυση του ρόλου 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου.

ΕΞΠΡΕΣ: Η Ε.Ε. αποφάσισε πακέτο 158,6 δισ. για την Ελλάδα, εκ 
των οποίων τα 49,6 δισ. από ιδιώτες- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΠΙΔΑ 109 
ΔΙΣ. ΚΑΙ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών 
εν όψει του ενιαίου μισθολογίου • ΣΤΑ 11 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- Το ΙΚΑ ενεργοποιεί τη διαδικασία 
αναγκαστικής είσπραξης, με στόχο έσοδα 1,15 δισ. ευρώ.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
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ΤΑ 7 ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ 

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα 5 | 22/07/2011

Οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για την ελληνική κρίση, όπως 
αποτυπώνονται στο κοινό ανακοινωθέν:
1. Καλωσορίζουμε τα μέτρα που ελήφθησαν από την ελληνική 
κυβέρνηση για τη σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών της 
και τη μεταρρύθμιση της οικονομίας, όπως και το νέο πακέτο μέτρων 
που πρόσφατα υιοθετήθηκε από την ελληνική Βουλή. Αυτές είναι 
άνευ προηγουμένου, αλλά απαραίτητες ενέργειες για να επιστρέψει 
και πάλι n Ελλάδα σε μία βιώσιμη πορεία ανάπτυξης.
2. Συμφωνούμε στην υποστήριξη ενός νέου προγράμματος για την 
Ελλάδα και στην παροχή επιπλέον ποσού μέχρι 109 δισ. ευρώ. Αυτό 
το πρόγραμμα θα σχεδιαστεί - κυρίως μέσω χαμηλότερων επιτοκίων 
και μεγαλύτερης διάρκειας ωριμάνσεις [σ.σ.: δανείων] - για την 
αποφασιστική βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους και του προφίλ 
αναχρηματοδότησης της Ελλάδος. Καλούμε το ΔΝΤ να συνεισφέρει 
στη χρηματοδότηση του νέου ελληνικού προγράμματος, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες πρακτικές. 
3. Αποφασίσαμε να επιμηκυνθεί n διάρκεια των δανείων του EFSF 
προς την Ελλάδα στη μέγιστη δυνατή διάρκεια, από την τρέχουσα 
των 7,5 ετών σε μία ελάχιστη διάρκεια 15 ετών. Σε αυτό το πλαίσιο, 
θα διασφαλίσουμε επαρκή παρακολούθηση μετά το πρόγραμμα 
[σ.σ.: τη σύνταξή του], θα παράσχουμε δάνεια του EFSF με επιτόκια 
δανεισμού αντίστοιχα αυτών της διευκόλυνσης ισοζυγίου πληρωμών 
(τρέχον επίπεδο περίπου 3,5%), σε επίπεδο που δεν θα είναι 
χαμηλότερο από το κόστος χρηματοδότησης του EFSF. Αυτά, θα 
συνοδευτούν από έναν μηχανισμό που θα διασφαλίζει κατάλληλα 
κίνητρα εφαρμογής του προγράμματος, περιλαμβανομένης της 
επιλογής ρυθμίσεων εγγυήσεων, όπου χρειάζεται. 
4. Καλούμε για μία ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης και 
επενδύσεων στην Ελλάδα. Τα Διαρθρωτικά Ταμεία πρέπει να 
επανασχεδιαστούν με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την 
ανάπτυξη μέσα από ένα ευρωπαϊκό “Σχέδιο Μάρσαλ”. Τα κράτη 
μέλη και n Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινητοποιήσουν όλους 
τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την παροχή εξαιρετικής 
τεχνικής συνδρομής για να βοηθηθεί n Ελλάδα θα εφαρμόσει τις 
μεταρρυθμίσεις της. 
5. Η Ελλάδα τελεί σε μία μοναδικά σοβαρή κατάσταση στην 
ευρωζώνη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται μία 
εξαιρετική λύση. Ο χρηματοοικονομικός τομέας έχει εκδηλώσει τη 
θέληση του να υποστηρίξει την Ελλάδα σε εθελοντική βάση μέσω 
ενός καταλόγου επιλογών (ανταλλαγής ομολόγων, επιμήκυνσης και 
επαναγοράς) με όρους δανεισμού συγκρίσιμους με δημόσια στήριξη 
και επιπλέον πιστοληπτική βελτίωση. Η συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα θα φθάσει έως το ποσό των 37 δισ. ευρώ. 
6. Ολες οι υπόλοιπες χώρες του ευρώ επισήμως επιβεβαιώνουν 
την ανελαστική τους βούληση να τιμήσουν πλήρως τη δική τους 
ανεξάρτητη κρατική υπογραφή και όλες τις δεσμεύσεις τους για 
βιώσιμες δημοσιονομικές συνθήκες και δομικές μεταρρυθμίσεις. 
Οι ηγέτες κρατών ή κυβερνήσεων της ευρωζώνης υποστηρίζουν 
πλήρως αυτή τη βούληση, καθώς n αξιοπιστία όλων των κρατικών 
υπογραφών τους αποτελεί αποφασιστικό συστατικό διασφάλισης της 
χρηματο-οικονομικής σταθερότητας στην ευρωζώνη στο σύνολο της.

 7. Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του EFSF και την 
αντιμετώπιση της μετάδοσης, συμφωνούμε στην αύξηση της 
ευκαμψίας του EFSF, επιτρέποντάς του: 
- Να παρεμβαίνει στη βάση ενός προληπτικού προγράμματος, με 
επαρκείς προϋποθέσεις.
- Να χρηματοδοτήσει την ανακεφαλαιοποίηση των 
χρηματοοικονομικών οργανισμών μέσω δανείων προς κυβερνήσεις, 
περιλαμβανομένων προς χώρες που δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα 
(δηλαδή, να χρηματοδοτεί τις τράπεζες)...
- Να παρεμβαίνει στις δευτερογενείς αγορές στη βάση ανάλυσης 
της EKT που θα αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών περιστάσεων 
και μία ομόφωνη απόφαση των χωρών-μελών του EFSF. (Δηλαδή, 
θα γίνεται επαναγορά από το EFSF με εισήγηση της EKT και κατόπιν 
ομόφωνης απόφασης του Eurogroup). 

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 19 | 22/07/2011

Πέντε δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικής συνεργασίας 
μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας αποφασίστηκαν χθες στο πλαίσιο της 
επίσκεψης που πραγματοποίησε ο κ. M. Χρυσοχοΐδης στο Βερολίνο, 
όπου συναντήθηκε με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, κ. Β. Σόιμπλε, 
και τον υφυπουργό Οικονομίας και Τεχνολογίας, κ. M. Χάιτζερ. 
Οι πέντε δράσεις είναι οι ακόλουθες: 
1) Εξειδίκευση της πρότασης Σόιμπλε για την παραγωγή και 
εξαγωγή ενέργειας από ΑΠΕ από την Ελλάδα προς τη Γερμανία και 
διαβούλευση με την Koμισιόv.
2) Αποστολή εμπειρογνωμόνων τα Γερμανικής Επενδυτικής Τράπεζας 
(RFW) και της ΕΤΕπ στην Ελλάδα, προκειμένου να υποβάλουν λύσεις 
και τεχνικές προτάσεις για τη σκοπιμότητα και το περιεχόμενο της 
δημιουργίας Επενδυτικής - Αναπτυξιακής Τράπεζας στην Ελλάδα, 
στο πρότυπο της RFW. 
3) Δημιουργία μικτής ομάδας Ελλήνων και Γερμανών επενδυτών 
και τεχνικών συμβούλων με στόχο την καταγραφή και ανάδειξη 
οικονομικών ευκαιριών για την προσέλκυση μεγάλων γερμανικών 
επενδύσεων.
4) Επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Οικονομίας και Τεχνολογίας, 
κ. Φίλιπ Ρέσλερ, το φθινόπωρο στην Ελλάδα, με αντιπροσωπεία 
Γερμανών επιχειρηματιών για περαιτέρω διερεύνηση επενδυτικών 
ευκαιριών στους τομείς της ενέργειας, των νέων τεχνολογιών, του 
τουρισμού, της διαχείρισης απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων και 
δημιουργία ομάδας εμπειρογνωμόνων των δύο υπουργείων με στόχο 
την καταγραφή και αξιοποίηση των ευκαιριών. 
5) Δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας μεταξύ του Γερμανικού 
Συνδέσμου Χονδρικού Εμπορίου, Εξωτερικού Εμπορίου και Υπηρεσιών 
και των τριών ελληνικών συνδέσμων εξαγωγέων, με στόχο την αύξηση 
των ελληνικών εξαγωγών προς τη γερμανική αγορά και ταυτόχρονα 
την ελληνογερμανική οικονομική «διείσδυση» σε τρίτες χώρες. 

ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 7 | 22/07/2011

Προθεσμία δέκα ημερών έδωσε ο υφυπουργός Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Θάνος Μωραΐτης, στους 12 
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από τους 13 περιφερειάρχες, με τους οποίους συναντήθηκε μέχρι 
σήμερα, με στόχο τη μεταφορά πόρων ύψους τουλάχιστον 5,5 δισ. 
ευρώ από «νεκρά» προγράμματα του ΕΣΠΑ σε άλλα που εγγυώνται 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
Τη Δευτέρα, ο κ. Μωραΐτης κλείνει τον κύκλο των συναντήσεων 
με τους επικεφαλής των περιφερειών, με τη συνάντηση που θα 
έχει με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
Διονύση Ψωμιάδη. To αίτημα προς όλους είναι οι ταχύτερες δυνατές 
διαδικασίες, ώστε να γίνει εγκαίρως n αναδιάρθρωση του ΕΣΠΑ. 
Αυτό θα σημάνει κατ’ αρχήν τη μεταφορά πόρων ύψους 5,5 δισ. 
ευρώ, που εντοπίστηκαν να λιμνάζουν σε άλλα πιο παραγωγικά 
έργα και δράσεις. Τα έργα αυτά έχουν ενταχθεί σε προγράμματα 
από το 2010, των οποίων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει n υλοποίηση. 
Τώρα, όμως, μαζί με την πρόσκληση του προέδρου της Commission, 
Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο, για άμεση αύξηση του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης των έργων από την Commission στο 85%, n 
Ελλάδα επιφορτίστηκε με την υποχρέωση να αναδιαρθρώσει τα 
προγράμματά της, δίνοντας έμφαση στην επιχειρηματικότητα και, 
γενικά, σε δράσεις οι οποίες δημιουργούν άμεσα θέσεις εργασίας.
 Η πίεση, στην παρούσα φάση, είναι για να ολοκληρωθεί το πρώτο 
στάδιο της αναθεώρησης του προγράμματος, που θα έχει στόχο 
να αλλάξουν σε γενικές γραμμές οι χρηματοδοτικοί πίνακες των 
προγραμμάτων και να υπάρξουν κάποιες πρώτες κατευθύνσεις νέας 
πολιτικής για το σύνολο του πακέτου. Οι προτάσεις των περιφερειών 
θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι και το τέλος του μήνα, με στόχο 
οι νέοι πίνακες να είναι έτοιμοι έως το τέλος του χρόνου.
  To δεύτερο στάδιο, που θα αφορά μια σε μεγαλύτερη έκταση και πιο 
ουσιαστική αναθεώρηση και θα αναδιαμορφώνει στη λεπτομέρειά 
τους τα προβλήματα δομής και περιεχομένου σε όλα τα Ε.Π. του 
ΕΣΠΑ, θα ξεκινήσει αμέσως μετά, με στόχο την έγκρισή της της εντός 
του 2012. 
Βασική στόχευση αυτού του δεύτερου σταδίου αναθεώρησης θα 
είναι κατ’ αρχήν n ενίσχυση νέων αναπτυξιακών δράσεων, με αιχμή 
τις δράσεις επιχειρηματικότητας με έμφαση: 
1. Στη στήριξη της παραγωγικής επιχειρηματικότητας μέσω του νέου 
αναπτυξιακού νόμου και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. 
2. Στη στήριξη των εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων.
3. Στη στήριξη της καινοτομίας και της έρευνας κατ τεχνολογίας, 
ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά στο διεθνές περιβάλλον τα 
ελληνικά προϊόντα. 
4. Στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη διογκούμενη 
ανεργία, ιδιαίτερα των νέων, νέων επιστημόνων και γυναικών, 
καθώς επίσης και την αντιμετώπιση της ανεργίας με τοπικά 
χαρακτηριστικά, μέσα από την υλοποίηση ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων, σε συνδυασμό πάντοτε με τους βασικούς 
αναπτυξιακούς στόχους, αύξηση της παραγωγικότητας και 
προώθηση της καινοτομίας.
5. Στην κάλυψη των υπερδεσμεύσεων που έχουν προκύψει 
στα προγράμματα, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό στο 
μέλλον -και χωρίς κατάλληλη αναθεώρηση- να καταχωρηθούν 
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα οι δεσμεύσεις 
και να μην μπορέσουν να δηλωθούν οι αναλογούσες δαπάνες 
στα αιτήματα πληρωμών και, συνεπώς, να επιβαρυνθούν 
αποκλειστικά εθνικοί πόροι. 

6. Στην αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στις δράσεις 
και στα έργα του ΕΣΠΑ μέσα από τη μόχλευση των ιδιωτικών 
πόρων, δεδομένου ότι n αναθεώρηση θα κατευθύνει επιπλέον 
πόρους σε δράσεις επιχειρηματικότητας που απαιτούν αυξημένη 
ιδιωτική συμμετοχή, αλλά και με την υλοποίηση δημοσίων έργων 
μέσω ΣΔΙΤ και χρηματοδοτικών εργαλείων (Jeremie, Jessica κ.λπ.), 
που επίσης μετέχει σε σημαντικό ποσοστό ο ιδιωτικός τομέας.
7. Στη μεγιστοποίηση της ωφέλειας σε όρους Κοινοτικής 
Συνδρομής από τις δηλωθείσες και προβλεπόμενες δαπάνες. 
Στο τελευταίο, οι περιφερειάρχες θα πρέπει να βασιστούν στην 
προηγούμενη εμπειρία των κοινοτικών πακέτων και να κάνουν 
μελέτη για αυξημένη δυνατότητα πολλαπλασιασμού των πόρων.
 Παράλληλα με τους περιφερειάρχες, ο κ. Μωραΐτης θα έχει, τις 
επόμενες ημέρες, επαφές και με τους γραμματείς των υπουργείων, 
οι οποίοι χειρίζονται τομεακά προγράμματα, προκειμένου να 
επιταχύνουν την αναθεώρηση των προγραμμάτων που είναι στην 
αρμοδιότητα των υπουργείων. 
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Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής καταγραφής και ψηφιοποίησης όλης 
της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, το Υπουργείο Οικονομικών 
καλεί τους πολίτες να προχωρούν σε ηλεκτρονικές καταγγελίες για 
τις περιπτώσεις εκείνες που γνωρίζουν ή πιστεύουν ότι έχει γίνει 
καταπάτηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.
Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού που υπογράφει 
ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Διομ. 
Σπινέλλης και θα κοστίσει συνολικά στο Δημόσιο περίπου 4 εκατ. 
ευρώ, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά καταγγελίες 
για καταπατήσεις με υποβολή περιγραφικών και τοπογραφικών 
στοιχείων της καταπατημένης έκτασης. 
Το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο ετοιμάζει το υπουργείο 
Οικονομικών για την ψηφιοποίηση όλων των ακινήτων του 
Δημοσίου, καταπατημένων και μη. Θα καταγραφούν πάνω από 
90.000 δημοσία κτήματα, 41.000 ανταλλάξιμα 40.000 κτήματα 
που προέρχονται από απαλλοτριώσεις, 6.500 προκαθορισμένους 
ομαλούς καθώς και το σύνολο της εδαφικής επιφάνειας της 
χώρας. Το εγχείρημα είναι προϋπολογισμού 3,8 εκατ. ευρώ, που 
αφορά μεταξύ άλλων και την ψηφιοποίηση των αντικειμενικών 
αξιών σε όλη τη χώρα, θα υλοποιηθεί κατόπιν διαγωνισμού που θα 
διενεργηθεί στις 12 Οκτωβρίου 2011, όπως αναφέρει το κείμενο της 
προκήρυξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων. 
Στην προκήρυξη αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι όταν το έργο 
ολοκληρωθεί, οι καταπατητές δημοσίων εκτάσεων θα λαμβάνουν 
ηλεκτρονικά μηνύματα από το Taxis, με τα οποία θα καλούνται να 
καταβάλλουν τις σχετικές χρηματικές ποινές. Δηλαδή, ανάλογα 
με την περιοχή, την αντικειμενική αξία, την έκταση και τα 
χρόνια καταπάτησης του δημοσίου κτήματος, θα υπολογίζεται η 
αποζημίωση, που θα καλούνται να πληρώσουν οι καταπατητές. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, μετά την οριστικοποίηση των 
σχετικών πρωτοκόλλων αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, η 
αποζημίωση θα βεβαιώνεται αυτόματο στον καταπατητή.


