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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καταργούνται οι Εφορίες και 
ακολουθούν οι Πολεοδομίες 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στο μείον χτες όλα τα Χρηματιστήρια του 
κόσμου: 5,15% στο Μιλάνο, 3,72% ο SMI στη 
Ζυρίχη, 3,41% ο DAX30 στην Φραγκφούρ-
τη, 3,95% ο CAC40 στο Παρίσι, 3,5% ο 
FITSE100 στο Λονδίνο, 4,31% ο Dow Jones, 
4,78% o Standard & Poor’s 500 και 5,08% 
ο δείκτης εταιρειών τεχνολογίας NASDAQ στη 
Νέα Υόρκη.
Όσο η νύχτα προχωρούσε προς τη δύση οι 
αγορές επιδείκνυαν μια άνευ προηγουμένου 
ανησυχία – ή μήπως τις διαθέσεις των ανά τον 
κόσμο κερδοσκόπων; - και ο ορίζοντας της 
διεθνούς οικονομίας σκοτείνιαζε επικίνδυνα.
Η συμβολή του Ζοζέ Μπαρόζο στην κα-
τεύθνση αυτή ήταν σημαντική, καθώς  - σε επι-
στολή του προ τους ηγέτες των κρατών-μελών 
της Ε.Ε. – εκτίμησε ότι οι αναταραχές στις 
αγορές ευρωπαϊκών ομολόγων αντανακλούν 
«την χωρίς πειθαρχία επικοινωνιακή διαχεί-
ριση, την πολυπλοκότητα και τις ατέλειες του 
πακέτου της 21ης Ιουλίου» με την προσθήκη 
ότι «διαχειριζόμαστε μια κρίση που δεν επη-
ρεάζει μόνο την περιφέρεια της ευρωζώνης», 
πυροδοτώντας το κλίμα.
Στην Ιταλία – την χώρα που δέχεται τα τελευ-
ταία 24ωρα τις επιθέσεις των ανά τον κόσμο 
κερδοσκόπων – οι αρχές εισέβαλαν στα 
γραφεία των οίκων αξιολόγησης Standard 
and Poor’s και Moody’s στη Ρώμη, μετά από 
καταγγελίες καταναλωτικών οργανώσεων ότι 
οι αρνητικές και απαισιόδοξες εκτιμήσεις τους 
προκάλεσαν την μεγάλη μείωση της τιμής των 
μετοχών, ενώ εισαγγελέας που χειρίζεται την 
υπόθεση δήλωσε ότι οι πρόσφατες εκθέσεις 
των οίκων, συνιστούν αποτυχημένες εκτιμή-
σεις σχετικά με την οικονομία της χώρας.
Αυτά χτες και σε λίγες ώρες θα γνωρίζουμε 
αν η Πέμπτη θα έχει συνέχεια…

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

Δύο νευραλγικές 
δημόσιες υπηρεσίες 
καταργούνται και 
αρχίζει η μετάβαση 
τους σε νέο  
καθεστώς, με  
ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά την  
ηλεκτρονική 
διεκπεραίωση των 
υποθέσεων και την 
ενίσχυση του  
ελεγκτικού ρόλου 
τους.
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Το NEWSLETTER ΤΕΕ, η καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση  
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δεν θα εκδοθεί το διάστημα  

από Δευτέρα 8 έως Παρασκευή 19 Αυγούστου, ενώ θα κυκλοφορήσει 
κανονικά από τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011. 

Την ερχόμενη εβδομάδα το 
υπουργείο Οικονομικών αναμέ-
νεται να ανακοινώσει το πρώτο 
κύμα συγχωνεύσεων για τις 
Οικονομικές Εφορίες, οι οποίες 
σταδιακά καταργούνται, ενώ 
οι συναλλαγές με τους πολίτες 
θα γίνονται ηλεκτρονικά. Την  
κατάργηση των Πολεοδομικών 
Υπηρεσιών με τη σημερινή μορ-
φή τους προβλέπει και το σχέδιο 
νόμου του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, για την αλλαγή του τρό-
που έκδοσης των οικοδομικών 
αδειών, επί του οποίου ολοκλη-
ρώνεται η δημόσια διαβούλευση 
την ερχόμενη Δευτέρα και θα 
πάρει το δρόμο προς τη Βουλή. 
-Για τις Οικονομικές Εφορίες 
προβλέπεται από τις  300 που 
λειτουργούν να παραμείνουν 
μόνο 30 και να κατεβάσουν 
ρολά περισσότερες από 250, 
σε όλη τη χώρα. Οι πρώτες συγ-
χωνεύσεις 20 Εφοριών, που θα 
συμπτυχθούν σε 10 αναμένο-
νται την ερχόμενη εβδομάδα.  Η 
ριζική αναδιάρθρωση των υπη-
ρεσιών του υπουργείου Οικονο-
μικών θα γίνει με το φορολογικό 
νομοσχέδιο του Οκτωβρίου. Οι 
Εφορίες που θα απομείνουν δεν 
θα έχουν σχεδόν καμία επαφή 
με τους φορολογούμενους, 
καθώς θα ασχολούνται απο-
κλειστικά και μόνο με ελέγχους 
για την πάταξη της φοροδια-
φυγής. Οι φορολογούμενοι θα 

εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά 
μέσω εφαρμογών της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων είτε μέσω των Κέ-
ντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
-Για τις Πολεοδομίες το 
νομοσχέδιο του υπουργείου 
Περιβάλλοντος προβλέπει ότι 
διαχωρίζεται πλήρως ο εγκρι-
τικός από τον ελεγκτικό ρόλο 
τους. Οι οικοδομικές άδειες 
θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά.  
Την ευθύνη για την υλοποίηση 
της οικοδομικής άδειας θα 
έχει ο επιβλέπων μηχανικός. 
Παράλληλα δημιουργείται σώμα 
ελεγκτών δόμησης από πιστο-
ποιημένους ιδιώτες μηχανικούς, 
που θα είναι αποκλειστικής 
απασχόλησης, θα υπάγονται 
στην τοπική αυτοδιοίκηση και 
θα ελέγχουν την εφαρμογή της 
οικοδομικής άδειας. Το κόστος 
αυτών των ελέγχων θα επιβαρύ-
νει τον ιδιοκτήτη της οικοδομής. 
Οι πολεοδομικές υπηρεσίες θα 
τηρούν τα αρχεία των οικοδομι-
κών αδειών.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΑΘΗΝΑ
Σήμερα λήγει η προθεσμία για την υποβολή 
αιτήσεων των εκπαιδευτικών που εμπίπτουν 
σε ειδικές κατηγορίες,  για την ένταξή  τους 
στους πίνακες διορισμών του σχολικού 
έτους 2011-2012.

ΑΘΗΝΑ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί, στα γραφεία 
της Ομοσπονδίας (Πειραιώς 4) στις 10 π.μ.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 5-8-2011 COMING UP...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

20-22
Οκτωβρίου

2011

24-25
Οκτωβρίου

2011

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 
«Δημόσιος χώρος… Αναζητείται»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 
EUCEET Conference “New Trends and 
Challenges in Civil Engineering Education” 
ΠΑΤΡΑ

ΤΕΕ-ΤΚΜ, ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, 
Σχολή Αρχιτεκτόνων 
Ε.Μ.Π. και Τμήματα Αρχι-
τεκτόνων Πολυτεχνικών 
Σχολών Πανεπιστημίων 

European Civil Engineering 
Education and Training 
(EUCEET) Association,  
Τμήμα Πολιτικών  
Μηχανικών Παν, Πατρών
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  Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η τριήμερη γιορτή ελιάς και λαδιού στη 
Σελλασία Λακωνίας, που περιλαμβάνει έκθεση αγροτικών προϊόντων 
από επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, ανοιχτές συζητήσεις, καθώς και 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 
Το Σάββατο ο Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας διοργανώνει ημερίδα για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών, τις επενδύσεις στη μεταποίηση, 
την εμπορία γεωργικών προϊόντων και τη βιολογική γεωργία.
Παράλληλα, με αφορμή τα 100 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη θα παρουσιαστεί αφιέρωμα στο Σκιαθίτη πεζογράφο. 
Την Κυριακή, στις 10.30 θα διεξαχθεί ανοιχτή Γ.Σ. της εταιρείας «Γιορτή 
Ελιάς και Λαδιού», ενώ στις 18.30 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με 
θέμα «Αγροτική ανάπτυξη, εν μέσω οικονομικής κρίσης και οι θέσεις των 
κομμάτων». 

ΣΠΑΡΤΗ: 8η ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙΟΥ

Εκδήλωση με το τίτλο: «Κύπρος- 
Ήπειρος: Παράλληλη πορεία» θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου, στην 
Ιερά Μονή Ριαχόβου Ιωαννίνων.
Η διοργάνωση αποτελεί αφιέρωμα στους 
ακατάλυτους δεσμούς που έχουν σφυ-
ρηλατηθεί μεταξύ Κυπρίων και Ηπει-
ρωτών, μέσα από τους κοινούς αγώνες 
τόσο για την απελευθέρωση της Ηπείρου 
όσο και στα τραγικά γεγονότα του ‘74 
στην ηρωική μεγαλόνησο. 
  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες 
για το θέμα, προβολή ντοκιμαντέρ για 
την Κύπρο, τραγούδια Κυπρίων συνθε-
τών, χορούς της Κύπρου και της Ηπείρου 
και παραδοσιακή μουσική. Παράλληλα, 
στο χώρο του ιδρύματος της Μονής, 
θα λειτουργήσει έκθεση φωτογραφίας, 
κεντητικής, γιαννιώτικης τέχνης, ξυλο-
γλυπτικής, αγιογραφίας, παραδοσιακής 
και λαϊκής μουσικής και ηπειρώτικων 
παραδοσιακών προϊόντων.

Ιωάννινα: Εκδήλωση για τους 
δεσμούς Κύπρου - Ηπείρου 

 Δύο ιδιαίτερες παραστάσεις παρουσιάζει φέτος το Sani 
Festival Avant Garde: τα «Καταλόγια» στις 5 Αυγούστου και το 
«Σκοτεινό σπίτι», στις 11 και 12 Αυγούστου. 
 Η παράσταση «Καταλόγια» βασίζεται σε τρία κλασικά δημοτικά 
τραγούδια, που έχουν δραματοποιηθεί με βάση τους κώδικες της 
αρχαίας τραγωδίας και μεταξύ τους τα συνδέει η έννοια της θυσίας. 
Πρόκειται για ένα πρωτότυπο θέαμα που συνδυάζει το θέατρο με 
το κουκλοθέατρο και το θέατρο σκιών, ενώ σημαντικό στοιχείο 
είναι η χρήση της μάσκας που επιτρέπει την αναπαράσταση εξω-

πραγματικών εικόνων και χωροχρονικών αλλαγών. Ανάμεσα στις βασικές ιστορίες υπάρχουν κωμικά μέρη 
σε ιντερμεδιακή μορφή, ενώ ακούγονται μοιρολόγια, πολυφωνικά τραγούδια και ρυθμικοί αυτοσχεδιασμοί 
συνυφασμένοι με την πλοκή των ιστοριών. Τα τρία ποιήματα είναι «Της Μάνας Φόνισσας», η ιστορία μιας 
μάνας που σκοτώνει το παιδί της επειδή την έπιασε με τον εραστή της, «Του Γεφυριού της Άρτας» που 
μιλάει για τη θυσία της όμορφης γυναίκας του πρωτομάστορα για να σταθεί το γεφύρι, και «Της Κακιάς 
Πεθεράς» που από φθόνο σκοτώνει τη νύφη της.  Στο «Σκοτεινό Σπίτι» του Neil Labue το ευαίσθητο θέμα 
της ευθύνης απέναντι στα παιδιά, συχνά θύματα της βίας των μεγάλων, φωτίζεται από την αιρετική ματιά 
του κορυφαίου αμερικάνου συγγραφέα σε «μία παράσταση όπου ο γυμνός χώρος αντανακλά την ψυχική 
ερήμωση των ηρώων –ένα είδος αρένας και βασισμένης στις δυνατές ερμηνείες των ηθοποιών». 
Το Sani Festival είναι επίσημο μέλος του Διεθνούς Συνδέσμου Φεστιβάλ της Ευρώπης (I.F.E.A. - 
International Festivals and Events Association Europe). 

Χώρος: Garden Theatre. Πληροφορίες: 2310 317 327, 2310 312 320, www.sanifestival.gr

Θεατρικές παραστάσεις 
στη Χαλκιδική  



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Το θέμα έθεσε πρώτη η ΓΣΕΕ, ακολούθησε η διοίκηση 
του ΙΚΑ με δημόσιες δηλώσεις της και προς ενίσχυση του 
σχετικού αιτήματος άσκησαν χθες παρέμβαση και τα συν-
δικάτα εργαζομένων του Ιδρύματος. Με δηλώσεις του ο 
διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος τόνισε ότι το 
ΙΚΑ θα διεκδικήσει από τις εισπράξεις των προστίμων 
αυθαιρέτων, μέρος των απαιτήσεων του, που αφορούν σε 
διαφυγόντα έσοδα ασφαλιστικών εισφορών. Την περασμέ-
νη Τρίτη, η ΓΣΕΕ, με επιστολή προς τους συναρμόδιους 
υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
ζήτησε να εμπεριέχεται στην προωθούμενη ρύθμιση για τη 
νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων η καταβολή του 
υποχρεωτικού αριθμού ενσήμων στο ΙΚΑ.

Το ΙΚΑ διεκδικεί  
εισφορές από τα  αυθαίρετα

Φωτιά σε τρία σημεία στον ΧΥΤΑ της  Ξερόλακκας στην 
Πάτρα σήμανε συναγερμό σε ολόκληρη την περιοχή. Πολύ 
γρήγορα μαύροι καπνοί απλώθηκαν σε όλη την Πάτρα. Στο 
σημείο έσπευσε n Πυροσβεστική αλλά και συνεργεία του 
δήμου, που μετά από ώρες προσπαθειών κατάφεραν να 
σβήσουν τις φλόγες. Την ίδια ώρα κάτοικοι της Ξερόλακ-
κας επισκέφθηκαν τον Εισαγγελέα ζητώντας το κλείσιμο 
του ΧΥΤΑ προκειμένου να προστατευτούν από τις βλαβερές 
συνέπειες .

-«Ήταν μία από τις μεγαλύτερες φωτιές που έχουν εκδη-
λωθεί ποτέ στον χώρο. Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε, 
n κατάσταση ήταν αποπνικτική», τόνισαν αγανακτισμένοι 
κάτοικοι, όπως δημοσίευσε η εφημερίδα «Πελοπόννησος». 
Για σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση έκανε λόγο ο πρό-
εδρος του τοπικού Τμήματος TEE Δυτικής Ελλάδας Θανάσης 

 Η μεγάλη πυρκαγιά στον ΧΥΤΑ Πάτρας αναδεικνύει 
για άλλη μια φορά το εκρηκτικό πρόβλημα της δι-

αχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο  απασχολεί 
ιδιαίτερα περιοχές της Πελοποννήσου και επιτάσ-
σει να προωθηθούν άμεσα έργα και προγράμματα, 

στο πλαίσιο του Περιφερειακού σχεδιασμού.

  ΜΑΥΡΟΙ ΚΑΠΝΟΙ ΣΚΕΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

Εκρηκτικό το πρόβλημα  
διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο 

Γιανναδάκης,  με αφορμή την πυρκαγιά στην Ξερόλακκα και 
κάλεσε τους φορείς να λάβουν άμεσα μέτρα προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί n κατάσταση, «που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο 
τόσο το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής όσο και την 
υγεία των κατοίκων». Ο πρόεδρος του τοπικού Τμήματος 
επισημαίνει ότι οι συνεχείς παρεμβάσεις του ΤΕΕ, που ανα-
δείκνυαν τον κορεσμό και την ανάγκη αποκατάστασης του 
υφιστάμενου κυττάρου του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας δεν εισακού-
στηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Ο ίδιος τόνισε ότι αυτή τη 
στιγμή προέχει n άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου και n 
συνεχής παρακολούθησή του, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις του. 

Συνεργεία του δήμου Θεσσαλονίκης κατεδάφισαν αυθαίρετα ξύλινα 
παραπήγματα τα οποία βρίσκονταν μέσα σε δημοτικό οικόπεδο, στο 
χώρο αθλοπαιδιών, στην περιοχή της Νέας Ελβετίας. Η Αστυνομία 
είχε μεριμνήσει για την απελευθέρωση του χώρου από τους αυ-
θαίρετους καταληψίες. Στα παραπήγματα, τα οποία κατελάμβαναν 
έκταση μισού στρέμματος, σύμφωνα με την Αστυνομία «διέμεναν 
αλλοδαποί γυρολόγοι που δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα στην 
περιοχή». Ο  αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού Πολεοδομίας και 
Δικτύων Ανδρέας Κουράκης μίλησε για νέες κατεδαφίσεις αυθαί-
ρετων κατασκευών που θα προγραμματιστούν και θα υλοποιηθούν 
με τη συνεργασία του δήμου και της αστυνομία,  στο πλαίσιο της 
επιχείρησης της απελευθέρωσης του δημόσιου χώρου φροντίζο-
ντας παράλληλα για την ασφάλεια και τον ευπρεπισμό της πόλης.

Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων  
στη Νέα Ελβετία 
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Έχει γίνει σκηνικό για πολλές χολιγουντιανές ταινίες 
κατά το παρελθόν. Πρόσφατα, όμως, εντάχθηκε στον 
κατάλογο των Παγκόσμιων Μνημείων της Unesco. Ο 
λόγος για τον De Leon, τον καθεδρικό ναό της ομώ-
νυμης (και δεύτερης πληθυσμιακά) πόλης Leon της 
Νικαράγουα και το γεγονός πανηγυρίστηκε δεόντως 
από τους κατοίκους.

ΤΑξΙΔΙ ΣΤΟ 2016 

Ένα πηνίο βάρους περίπου 200 κιλών, στο 
οποίο το ηλεκτρικό ρεύμα δημιούργησε ένα 
γιγάντιο μαγνητικό πεδίο 91,4 τέσλα, για μια 
περίοδο λίγων χιλιοστών του δευτερολέπτου, 
χωρίς το ίδιο το πηνίο να πάθει τίποτε, πέτυ-
χαν να δημιουργήσουν οι επιστήμονες του 
Εργαστηρίου Υψηλών Μαγνητικών Πεδίων 
της Δρέσδης, με επικεφαλής τον Σεργκέϊ 
Ζερλίτσιν, στο πλαίσιο της έρευνας της επι-
στήμης νέων υλικών.
Πρόκειται για το ισχυρότερο μαγνητικό πεδίο 
που έχει επιτευχθεί παγκοσμίως και ως 
εκ τούτου διεκδικεί μια θέση στα βραβεία 
Guinness. Σημειώνεται ότι όσο πιο ισχυρό εί-
ναι ένα μαγνητικό πεδίο, με τόσο μεγαλύτερη 
ακρίβεια οι επιστήμονες μπορούν να κάνουν 
δοκιμές σε ουσίες, οι οποίες χρησιμοποιού-
νται για καινοτόμα ηλεκτρονικά εξαρτήματα 
ή για υπεραγωγούς, που μεταφέρουν ηλε-
κτρισμό χωρίς καμία αντίσταση. Τα μαγνητικά 
πεδία δημιουργούνται καθώς το ρεύμα 
περνάει μέσα από ένα πηνίο. Το μαγνητικό 
πεδίο, με τη σειρά του, επιδρά στο ηλεκτρικό 
ρεύμα, καθώς προσπαθεί να το ωθήσει έξω 
από το πηνίο. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση 
του ρεύματος, τόσο μεγαλύτερη είναι και 
η παραγόμενη δύναμη. Για συγκριτικούς 
λόγους, αναφέρεται ότι ένα τυπικός μαγνήτης 
ψυγείου έχει ισχύ 0,05 τέσλα.

Δύο δεκαετίες μετά την ιστορική αποστολή Galileo, η NASA ετοιμάζεται για το επό-
μενο βήμα στην εξερεύνηση του μεγαλύτερου, αρχαιότερου και πιο επικίνδυνου 
πλανήτη. Η αποστολή Juno αναχωρεί σήμερα για να ερευνήσει μεταξύ άλλων αν ο 
Δίας κρύβει στην καρδιά του ένα κολοσσιαίο διαμάντι.
Το ρομποτικό σκάφος θα φτάσει στο σύστημα του Δία το 2016 και θα τεθεί σε τρο-
χιά γύρω από τον πλανήτη κοντά στις θανάσιμες ζώνες ακτινοβολίας του πλανήτη. 
Αν και τα ηλεκτρονικά του συστήματα προστατεύονται από ένα κέλυφος τιτανίου, 
πιθανότατα δεν θα αντέξουν πάνω από 12 μήνες την ισχυρή ακτινοβολία.
Τρία είναι τα βασικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει το Juno: Πώς δημιουρ-
γείται το μαγνητικό πεδίο του Δία, που είναι και η μεγαλύτερη δομή του Ηλιακού 
Συστήματος; Πόσο νερό περιέχει ο πλανήτης; Η ποσότητα νερού σχετίζεται άμεσα 
με την εξέλιξη όχι μόνο του Δία αλλά και των υπόλοιπων πλανητών. Ο πλανήτης 
αποτελείται άραγε εξολοκλήρου από αέρια, ή μήπως κρύβει έναν στερεό πυρήνα; 
Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι η ακραία πίεση και θερμοκρασία θα μπορού-
σαν να έχουν δημιουργήσει στην καρδιά του πλανήτη ένα γιγάντιο, ατόφιο διαμάντι.

Talk TO Me

Στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης έγινε ένας ουσιαστι-
κός ανασχεδιασμός με στόχο την επικοινωνία μεταξύ των επισκεπτών 
και των αντικειμένων που εκτίθενται στους διάφορους χώρους του και 
αυτή η προσπάθεια, μοιραία, αποτυπώνεται στην είσοδο του εκθεσια-
κού χώρου: talk to Me !

Μαγνήτής για …
Guinness !

ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ UNeSCO 
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Νέα ιστορικά χαμηλή επίδοση  
του κατασκευαστικού τομέα

Οι έλληνες παραμένουν δύσπιστοι για έξοδο της οικονομίας από τη κρίση διαπιστώνει το ΙΟΒΕ 

Το ένα δισ. ευρώ θα φτάσει το όφελος από την καθιέρωση ηλεκτρο-
νικού τιμολογίου στις συναλλαγές μεταξύ δημοσίου και επιχειρήσε-
ων, ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.  
Μεγάλες εξοικονομήσεις για τις επιχειρήσεις και ένα νέο όπλο κατά 
της φοροδιαφυγής στη διάθεση των ελεγκτικών μηχανισμών φέρνει 
το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Παρότι κοινοτική οδηγία προέβλεπε την 
αντικατάσταση των κλασικών τιμολογίων με ηλεκτρονικά από το 
2004, η οδηγία δεν εφαρμόστηκε. Τώρα η Γενική Γραμματεία Πληρο-
φοριακών Συστημάτων θα θέσει σε εφαρμογή ένα ειδικό πρόγραμ-
μα σήμανσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων με κωδικό έγκρισης ενώ 
με την έκδοση ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου θα μπορεί να ελέγχει 
απευθείας την εγκυρότητα του ΑΦM των συναλλασσομένων ή την 
ύπαρξη αυτής καθαυτής της εταιρείας. Με τον τρόπο αυτόν εκτιμά-
ται ότι θα μπορέσει να περιορίσει το φαινόμενο έκδοσης και λήψης 
πλαστών και εικονικών τιμολογίων, εφόσον σταδιακά η χρήση των 
ηλεκτρονικών τιμολογίων γίνει υποχρεωτική σε όλο το φάσμα της 

αγοράς. Σε πρώτη φάση το ηλεκτρονικό τιμολόγιο αναμένεται να 
υιοθετηθεί για τις συναλλαγές του Δημοσίου. 

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αναπτυ-
ξιακού νόμου 3299/04 από τη Διεύθυνση Βιομηχανικών Επεν-
δύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και εγκρίθηκαν 
140 επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένο προϋπολογισμό έργων 
261.659.482 ευρώ, επιχορήγηση 102.427.055,33 ευρώ και πρό-
βλεψη για τη δημιουργία 517 νέων θέσεων εργασίας. Σε ανα-
κοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρεται ότι από τον 
Μάιο του 2005 έως και τον Ιανουάριο του 2010 υποβλήθηκαν 
στη Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμ-
ματείας Βιομηχανίας επενδυτικά σχέδια ύψους 402.321.000,02 
ευρώ, τα οποία αφορούσαν αναβάθμιση της ποιότητας, εναλ-
λακτική διαχείριση, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών ποιότητας 
ή/και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιμών ελέγχου 
και διακριβώσεων, εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
καινοτομία, εισαγωγή και. προσαρμογή περιβαλλοντικά φιλικής 
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. Ανά κατηγορία αξιο-
λογήθηκαν και όσα συγκέντρωναν τις προϋποθέσεις εντάχθηκαν 
στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου.

Πράσινο φως  
σε 140 επενδύσεις

Έρχεται το ηλεκτρονικό 
τιμολόγιο 

Ελαφρά βελτίωση σε όλους τους επιμέρους τομείς της οικονομίας, με 
εξαίρεση τις κατασκευές, όπου καταγράφεται νέα ιστορικά χαμηλή 
επίδοση διαπιστώνει  για τον Ιούλιο, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος  
για την Ελλάδα, που εκπονεί το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών.
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η διαπίστωση του ΙΟΒΕ ότι  οι Έλληνες κατα-
ναλωτές παραμένουν εξαιρετικά δύσπιστοι για τις δυνατότητες της ελλη-
νικής οικονομίας για έξοδο από την κρίση. Ακόμα πιο απαισιόδοξοι είναι 
όμως για τα οικονομικά του νοικοκυριού τους, καθώς η ανασφάλεια για 
την απώλεια της εργασίας τους, αλλά και η συνεχιζόμενη μείωση του δι-
αθέσιμου εισοδήματος κυριαρχούν ως τάσεις. Οι Έλληνες καταναλωτές 
είναι και αυτό το μήνα οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρώπη, ενώ ακολου-
θούν με μεγάλη διαφορά οι Πορτογάλοι, οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι. 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώνεται, 
τόσο στην ΕΕ, όσο και την Ευρωζώνη. Θετικοί δείκτες καταγράφονται  
σε οκτώ χώρες (Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, 
Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία) καταγράφονται τον Ιούλιο θετικοί δείκτες 
Στους επιμέρους τομείς της οικονομίας οι διαπιστώσεις είναι: 
- στη Βιομηχανία, οι αρνητικές προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγω-
γής αλλάζουν πρόσημο τον Ιούλιο και διαμορφώνονται στην καλύτερη 
επίδοση του τετραμήνου, ενώ ο δείκτης των αποθεμάτων αποκλιμακώ-
νεται οριακά. Η πτώση ωστόσο στις εκτιμήσεις για παραγγελίες προς 
προμηθευτές αντισταθμίζει εν μέρει τις ευνοϊκές αυτές μεταβολές. 
- Στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο εργα-
σιών περιορίζονται σημαντικά, εξέλιξη η οποία αντισταθμίζεται μερικώς 
από την επιδείνωση στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία της ζήτη-
σης και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της. 
- Στο Λιανικό Εμπόριο, όλα τα επιμέρους στοιχεία δραστηριότητας βελτι-

ώνονται: οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αλλά και οι 
πολύ αρνητικές προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων το επόμενο 
τρίμηνο αμβλύνονται, ενώ και τα αποθέματα παρουσιάζουν μικρή απο-
κλιμάκωση. 
- Στις Κατασκευές, η μικρή ανάκαμψη από τις ιστορικά χαμηλές εκτι-
μήσεις για το επίπεδο προγράμματος εργασιών των επιχειρήσεων, δεν 
καταφέρνει να αντισταθμίσει την επιδείνωση των προβλέψεων για την 
απασχόληση. 
- Στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για 
την οικονομική τους κατάσταση επιδεινώνονται αισθητά και διαμορφώ-
νονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ εξαιρετικά δυσοίωνες είναι και 
οι εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας. 
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ΚαΘήΜΕΡινή: ΤΑΡΑΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ από τους 
φόβους για τις οικονομίες ΗΠΑ και Ευρώπης- Παροχή ρευστότητας 
από ΕΚΤ • ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΕΡΓΩΝ από 
την κυβέρνηση.

τα νΕα:  ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- Ηλίας Μόσια-
λος: Θα τεθούν εκτός οι αργόμισθοι υπάλληλοι και όσοι επιχειρή-
σουν να κάνουν λευκή απεργία- Έντονη αντίδραση από την ΑΔΕΔΥ 
• Η ΝΕΑ ΚΡΙΣΗ- Ο ΜΠΑΡΟΖΟ ΑΓΩΝΙΑ- Ο ΤΡΙΣΕ ΑΓΟΡΑΖΕΙ- ΟΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΟΥΛΑΝΕ- Μεγάλη βουτιά στα χρηματιστήρια της 
Ευρώπης και ξεπούλημα 4,3% στη Γουόλ Στριτ- Έφοδος Ιταλού 
εισαγγελέα στους οίκους αξιολόγησης • ΤΑΞΙ: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ 
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ.

ΕΘνΟς: Στα χαρακώματα κυβέρνηση και ΑΔΕΔΥ για αργομισθί-
ες και λευκές απεργίες- ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ • Το α’ εξάμηνο του 2011: ΣΤΑ 6,6 ΔΙΣ. € ΤΑ «ΦΕΣΙΑ» 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ • Έκκληση Μπαρόζο για άμεσα 
μέτρα- ΝΤΟΜΙΝΟ ΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ • Ιδιοκτήτες ταξί: 
ΑΝΑΚΩΧΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟτΥΠια: Ο υπουργός Οικονομικών αρνήθηκε να 
απαντήσει χθες στη Βουλή για το αναδρομικό συγχωροχάρτι που 
ψηφίστηκε, και ξέσπασε εναντίον της «Ε» και της αντιπολίτευσης- 
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΝΙΓΗΚΕ ΣΕ ΥΒΡΕΙΣ • Ο ΤΡΙΣΕ ΔΙΝΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ, 
ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΥΡΩ ΤΡΙΖΕΙ • ΤΑΞΙ: 11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΡΙΧΝΟΥΝ 
ΣΩΣΙΒΙΟ ΓΙΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟς τΥΠΟς: Νέες αποκαλύψεις του Ελεύθερου Τύπου 
για τους κομματικούς διορισμούς 55.000 ανέργων- ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 
ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΜΚΟ • Ο Ηλίας Μόσιαλος 
επιτίθεται στους «αργόμισθους» και σε όσους ετοιμάζουν «λευκή 
απεργία»- ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
• Ο Μπαρόζο ζητά αλλαγές στο μηχανισμό στήριξης- Ο ΤΥΦΩΝΑΣ 
ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΒΥΘΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ • Βουτιά 513 μονάδων στον 

Dow Jones, μεγάλη πτώση και στην Ευρώπη- ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΣΟΚ 
ΣΤΗ ΓΟΥΟΛ ΣΤΡΙΤ.

αΔΕςΜΕΥτΟς τΥΠΟς: Ένας στους δύο νέους είναι άνεργος…- 
ΟΡΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ • Σε έκτακτη 
Γενική Συνέλευση- ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΑΞΙΤΖΗΔΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ.

αΥΡιανή: Επιστροφή στη δραχμή η μόνη λύση για τη σωτηρία 
της Ελλάδας- ΧΡΕΩΚΟΠΕΙ Η ΙΤΑΛΙΑ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ.

ή αΥγή: ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ- Οι αγο-
ρές επιτίθενται στην Ευρώπη βλέποντας την ηγεσία της αδύναμη να 
αντιμετωπίσει με σοβαρό τρόπο την κρίση, που διαχέεται ταχύτατα 
σε όλο και περισσότερες χώρες.

Εςτια: Ο ΓΕΝΝΗΤΩΡ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ- Το αποτρεπτικό εργασιακό 
καθεστώς.

ΕΛΕΥΘΕΡΟς:  Πλέκει το εγκώμιο Βενιζέλου και δεν τον αποκλεί-
ει για επικεφαλής σε περίπτωση οικουμενικής- ΒΟΜΒΑ ΚΑΡΑΤΖΑ-
ΦΕΡΗ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ.

ή ΒΡαΔΥνή: Νέο ωράριο λειτουργίας και…- ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

ΡιΖΟςΠαςτής: Πόρισμα της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προ-
γραμμάτων- ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.

αγγΕΛιΟΦΟΡΟς: Εκρηκτική αύξηση στις εγκαταλείψεις ανηλί-
κων λόγω κρίσης!- ΠΑΙΔΙΑ… ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡή ΩΡα: Είναι πλέον σαφές στους χριστιανούς της 
χώρας μας, ότι θα πρέπει να ετοιμάζονται να λατρεύουν τον Χρι-
στό… σε κατακόμβες!- ΟΠΟΥ ΝΑ ‘ΝΑΙ ΘΑ… ΣΙΩΠΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ 
ΚΑΜΠΑΝΕΣ.

ΟιΚΟνΟΜιΚή ΚαΘήΜΕΡινή: ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ- 
ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΕΚΤ- Εκτίναξη των spread σε Ισπανία και Ιταλία- 
Παροχή ρευστότητας στις ευρωπαϊκές τράπεζες.

ή ναΥτΕΜΠΟΡιΚή: Μεγάλες απώλειες στα χρηματιστήρια, 
καθώς τα ληφθέντα μέτρα δεν πείθουν- ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥ-
ΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ- Ο Ζοζέ Μπαρόζο 
ζητεί αύξηση κεφαλαίων του EFSF.

ΕΞΠΡΕς: Ταχεία επανεξέταση όλων των παραγόντων των μηχα-
νισμών στήριξης ζητεί ο πρόεδρος της Κομισιόν- ΑΓΩΝΙΩΔΗΣ… 
ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΜΠΑΡΟΖΟ ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

ήΜΕΡήςια: Η ύφεση και η κρίση χρέους επιτείνουν την 
αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία- ΚΛΥΔΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΑΓΟΡΕΣ- Επιστρέφουν τα φαινόμενα πανικού σε Ε.Ε.-ΗΠΑ.

ΚΕΡΔΟς: Ανεπαρκείς οι έως τώρα κινήσεις της ΕΚΤ να αντι-
μετωπίσει τις αγορές- ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΤΟΜΙΝΟ ΚΡΙΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ- Πανάκριβο το χθεσινό τεστ δανεισμού στην 
Ισπανία- Πρόγραμμα λιτότητας προαναγγέλλει ο Μπερλουσκόνι.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ήΜΕΡήςια |  Σελίδα 32 | 5/08/2011

Ισχυρά φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα για τη σύσταση 
κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων τουλάχιστον από 5 ή 7 
ανέργους  (ανάλογα με τη μορφή και το σκοπό του συνεταιρισμού 
και με δυνατότητα συμμετοχής κατά το 1/3 ακόμη και νομικών 
προσώπων, πλην εκείνων των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ) δίνει το 
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του 
σχεδίου για την τόνωση της απασχόλησης! 
To νομοσχέδιο του υπουργείου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή 
προβλέπει, ως κίνητρα τη μη φορολόγηση των κερδών για τα 
αποθεματικά και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων αυτών, τη 
δυνατότητα επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, πρόσβαση στη χρηματο-
δότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματι-
κότητας, ένταξη δράσεων στον αναπτυξιακό νόμο και δυνατότητα 
ένταξης στα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Ως «αντίβα-
ρο» στα κίνητρα που δίνονται για την ανάπτυξη των συνεταιρι-
σμών προβλέπονται πρόσημα έως 20.000 ευρώ και n διακοπή της 
λειτουργίας τους έως και 6 μήνες για παραβάσεις και παράνομο 
περιουσιακό όφελος.

ΟΙ «ΔΕΚΑ ΜΙΚΡΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ» 

τα νΕα |  Σελίδα 5 | 5/08/2011

O ΑΝΘΡΩΠΟΣ που περίμενε αργά χθες το απόγευμα στο Αερο-
δρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος να πετάξει για τη Θεσσαλονίκη 
με τελικό προορισμό τη Χαλκιδική έκανε ό,τι μπορούσε για να 
περάσει απαρατήρητος. Ετσι, ελάχιστοι από τους συνεπιβάτες του 
κατάλαβαν ότι θα συνταξίδευαν με αυτόν που στην πραγματικότη-
τα δημιούργησε τις συνθήκες για να λήξει n απεργία των ιδιοκτη-
τών ταξί. Ο Γιάννης Σγουρός, υστέρα από ένα 48ωρο αδιάκοπων 
διαβουλεύσεων με την πιο δύσκολη συνδικαλιστική ηγεσία της 
χώρας, πιθανότατα σήμερα, πέτυχε αυτό που φαινόταν αδύνατο.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Αττικής είχε τις τελευταίες ημέρες στα 
χέρια του δύο στοίβες χαρτιά, τα οποία δεν ήθελε να αναγκαστεί 
να χρησιμοποιήσει. Η μια στοίβα ήταν περί τα 600 παραπεμπτικά 
ταξιτζήδων για ποινικές παραβάσεις που είχαν διαπράξει. Η άλλη 
αφορούσε περισσότερες από 2.500 αιτήσεις για τη χορήγηση 
άδειας ταξί που έχουν υποβληθεί στην περιφέρειά του από τις 
αρχές Ιουλίου. Είχε επίσης υπόψη του πλήθος αναφορών από 
πολίτες και επιχειρήσεις της Αττικής που πλήττονται από την 
ακινητοποίηση των ταξί.
 ΜΙΛΗΣΕ αρκετές φορές με τον Γιάννη Ραγκούση, με τον οποίο 
διατηρούσε πάντα πολύ καλές σχέσεις, και απευθύνθηκε σε 
γνωστούς του συνδικαλιστές προκειμένου να εντοπίσει τα λεπτά 
σημεία της αναμέτρησης των δύο πλευρών. Στο τέλος κατέληξε 
ότι το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να μιλήσει στους απερ-
γούς με τη γλώσσα της πιάτσας.
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ κάλεσε στο γραφείο του τους πιo προβεβλημένους 
συνδικαλιστές της Αττικής και βολιδοσκόπησε τις προθέσεις και 
τις αντοχές τους. Με πρακτικό τρόπο τούς εξήγησε ότι «το κράτος 
δεν πρόκειται να υποχωρήσει» και, συνεπώς, n συνεννόηση είναι 

n μόνη διέξοδος που έχουν. «Γιατί, ρε μάγκες, βάζετε απέναντί 
σας ολόκληρη την κοινωνία;» φέρεται να είπε ο περιφερειάρχης. 
Και δεν δίστασε να τους επισημάνει ότι υπάρχει συσσωρευμένη 
οργή στους πολίτες. Από ένα σημείο και πέρα οι συνομιλητές του 
έδειξαν να αλλάζουν διάθεση. Αλλά συγκεκριμένο αποτέλεσμα 
δεν υπήρξε. 
TO ΙΔΙΟ ΒΡΑΔΥ ως προσωρινός πρόεδρος όλων των περιφερει-
αρχών επικοινώνησε με τους συναδέλφους του και ενημερώθηκε 
για την κατάσταση στην υπόλοιπη χώρο. Ορισμένοι τού είπαν ότι 
οι απεργοί «βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο» και επιθυμούν 
την εκτόνωση. Συγκάλεσε σύσκεψη περιφερειαρχών για την επο-
μένη και ζήτησε από τους επικεφαλής των απεργών να προσέλ-
θουν για έναν νέο κύκλο συζητήσεων με συγκεκριμένη ατζέντα: 
τη δέσμευση ότι οι περιφέρειες δεν πρόκειται να προχωρήσουν 
στην έκδοση καμιάς νέας αδείας πριν λυθεί νομοθετικά το θέμα. 
ΑΥΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ κλίμα εμπιστοσύνης και οι ηγέτες των 
απεργών, πρωτοστατούντος του Θύμιου Λυμπερόπουλου, ανέλα-
βαν να μεταφέρουν σήμερα στους συναδέλφους τους την πρότα-
ση για λήξη της απεργίας. Οι εγγυήσεις που προσέφεραν οι «δέκα 
μικροί πρωθυπουργοί» - όπως είχαν χαρακτηριστεί οι περιφερει-
άρχες, όταν εισήχθη ο θεσμός διά χειρός Ραγκούση - έπεισαν.
 ΚΑΤΟΠΙΝ όλων αυτών, ο Σγουρός αναχώρησε για τις σύντομες 
διακοπές του.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΟΣΗ ΥΨΟΥΣ 8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 

ή ΚαΘήΜΕΡινή |  Σελίδα 19 | 5/08/2011

Η κρίση χρέους δείχνει απειλητικά τα δόντια τns και στον πυρήνα 
τns Ευρυζώνης, παραδέχθηκε χθες ο πρόεδρος τηs Ευρωπαϊκής 
Eπιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, δημιουργώντας ανησυχία 
σχετικά με την επόμενη δόση του δανείου που θα λάβει n Ελλάδα 
τον Σεπτέμβριο. 
  Ωστόσο, τόσο n Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και n κυβέρνηση 
διαβεβαιώνουν ότι n επόμενη δόση του Σεπτεμβρίου ύψους 8 δισ. 
ευρώ δεν κινδυνεύει. Διότι αν δεν υπάρξει χρόνος να ενεργο-
ποιηθεί το νέο πακέτο χρηματοδότησα που συμφωνήθηκε στη 
Σύνοδο Κορυφής τον Ιούλιο, τότε αυτή θα καταβληθεί ως έκτη 
δόση βάσει του Μνημονίου. Οπως, δηλαδή, καταβλήθηκε n 5η 
δόση τον Ιούνιο. Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ηλίας Μό-
σιαλος δήλωσε πως «ενδέχεται και ανάλογα με τις εξέλιξεις να 
πάρουμε την 6η δόση του δανείου με τους παλιούς όρους και όχι 
με εκείνους που αποφασίστηκαν στην τελευταία Σύνοδο Koρυφής 
στις Βρυξέλλες».
 To μειονέκτημα σε αυτή την περίπτωση θα είναι ότι n Ελλάδα δεν 
θα χρηματοδοτηθεί (κατά μία δόση) με τους ευνοϊκούς όρους που 
συμφωνήθηκαν στη Σύνοδο Koρυφής (επιτόκιο 3,5% αντί 4,5% 
και σχεδόν υπερδιπλάσιο χρόνο αποπληρωμής). Η εξάπλωση τns 
κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη επιδρά στην ελληνική οικονομία 
με πολλού θετικούς και αρνητικούς  τρόπους. Στους αρνητι-
κούς περιλαμβάνεται n αβεβαιότητα, n οποία ωστόσο μπορεί να 
επισπεύσει τις αποφάσεις για πιο ριζοσπαστικές και συνολικές 
λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βγαίνοντας  κερδισμένη και n 
Ελλάδα. Μία άλλη επίπτωση έχει σχέση με την υποχώρηση τns 
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ισοτιμίας του ευρώ, n οποία ενισχύει την προσπάθεια για εσωτε-
ρική υποτίμηση τns ελληνικής οικονομίας. Αυτό βελτιώνει την 
ανταγωνιστικότητα προς  τρίτες χώρες και ταυτόχρονα ενισχύει 
τη «δραστικότητα» των μέτρων λιτότητας. 
Επίσης, από την ανταλλαγή ομολόγων, το ελληνικό χρέος θα 
μειωθεί στο 98% του ΑΕΠ έως τα τέλη του 2020, από 142% 
που ήταν στα τέλη του προηγούμενου έτους, εάν συνυπολογι-
στεί n συμβολή των ιδιωτών επενδυτών στο δεύτερο πακέτο 
διάσωσης, υπολογίζει το τραπεζικό λόμπι IIF, που ηγείται των 
διαπραγματεύσεων για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. 
 Την ίδια στιγμή, οι απαισιόδοξες φωνές πληθαίνουν ενι-
σχύοντας πιέσεις των αγορών. «Απειλείται πλέον ο πυρήνας, 
καθώς n κρίση χρέους δεν περιορίζεται στην περιφέρεια τα 
Ευρωζώνη, προειδοποιεί ο Μπαρόζο. «Οι τολμηρές αποφάσεις 
τns 21ns Ιουλίου, δεν έχουν την επίδραση που θα θέλαμε στις 
αγορές», σημειώνει ο κ. Μπαρόζο στην επιστολή του προς 
τους ηγέτες της Ευρωζώνης, ο oπoίος εκτιμά ότι «διαχειριζό-
μαστε μια κρίση που δεν επηρεάζει μόνο την περιφέρεια τns 
Ευρωζώνης».
 Τονίζει ακόμα την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό των κονδυ-
λίων που έχει στη διάθεσή του το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρημα-
τοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF). «Δράττομαι τα ευκαιρίας 
να απευθύνω έκκληση για έναν ταχύ επαναπροσδιορισμό των 
στοιχείων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομι-
κής Σταθερότητας και του Μηχανισμού (ESM) που θα το διαδε-
χθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι καταλλήλως εξοπλισμένα 
για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο μετάδοσης τα κρίσης», 
σημειώνει. Στο μεταξύ, ένας ο εκ των «σοφών» τα γερμανικής 
οικονομίας, ο Λάρς Φελντ, προειδοποιεί ότι n κρίση δεν έχει 
τελειώσει και ότι αναμένονται εξάρσεις το φθινόπωρο. 
Τέλος ,η  ενδεχόμενη πτώχευση τα Ιταλίας προβλέπει το 
βρετανικό think tank CEBR, ενώ θεωρεί ότι n Ισπανία θα τα 
καταφέρει χωρίς να φτάσει σε πτώχευση. 

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 40% ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΕΡΔΟς |  Σελίδα 13 | 5/08/2011

 Mέχρι τo 2012 εκτιμάται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
(PAE) ότι θα έχει ολοκληρωθεί n πλήρης αναθεώρηση του 
συστήματος πρόσβασης στο εθνικό σύστημα φυσικού αερίου 
για τη δημιουργία συνθηκών μεγαλύτερης ρευστότητας και την 
περαιτέρω ανάπτυξη του ανταγωνισμού. 
Αυτά επισημαίνει μεταξύ των άλλων n PAE στην ανακοίνωση 
που εξέδωσε σχετικά με την πρώτη αναθεώρηση του κώδικα 
διαχείρισης του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου (ΕΣΦΑ). 
Η αναθεώρηση, όπως αναφέρει n PAE, πραγματοποιήθηκε 
με στόχο την αποσαφήνιση των κανόνων - n εφαρμογή των 
οποίων δημιούργησε ζητήματα ερμηνείας στο παρελθόν - 
την αύξηση της ευελιξίας στον τρόπο πρόσβασης στο ΕΣΦΑ, 
δεδομένου ότι ο παράγοντας αυτός είναι καθοριστικός για 
την επιτυχή δραστηριοποίηση νέων και μικρών παικτών στην 
αγορά και την παροχή κινήτρων και ενίοτε αντικινήτρων 
στους συμμετέχοντες προκειμένου να διασφαλίζεται n ομαλή 
λειτουργία του. 
Στόχος, επίσης, είναι n αύξηση της διαφάνειας, n προβλεψι-

μότητα και n έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για μεγέθη που 
επηρεάζουν τη δραστηριότητά τους και, τέλος, n θέσπιση νέων 
κανόνων για τη δέσμευση δυναμικότητας, προκειμένου να δια-
σφαλίζεται n αποτελεσματική χρήση της δυναμικότητας αυτής 
από όλους τους ενδιαφερόμενους. Σημειώνεται ότι το άνοιγμα 
της αγοράς φυσικού αερίου έχει σαν αποτέλεσμα οι εναλλακτι-
κοί πάροχοι να έχουν ήδη αποκτήσει 15% μερίδιο αγοράς και 
να έχει αυξηθεί n εισαγωγή φορτίων στη Ρεβυθούσα εφέτος, 
το πρώτο εξάμηνο, κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Επιπλέον το 
μητρώο του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου αριθμεί πλέον 
15 χρήστες από μόνο... έναν πέρυσι (τη ΔΕΠΑ), ενώ υπάρχουν 
ήδη πέντε όμιλοι με άδειες προμήθειας που δραστηριοποιούνται 
στον χώρο (ΔΕΠΑ, Μ+Μ, Προμηθέας Γκάς, EGL Hellas, Aegean 
Power), ενώ εκκρεμεί και μία έκτη, της Edison.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟς τΥΠΟς |  Σελίδα 13 | 5/08/2011

Απολύσεις στο Δημόσιο προαναγγέλλει ευθέως η κυβέρνηση 
διά του υπουργού Επικρατείας, Ηλία Μόσιαλου. Επικαλούμενος 
φήμες για «λευκές απεργίες», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
τάχθηκε χθες υπέρ των απολύσεων στο Δημόσιο για όσους ερ-
γαζόμενους προβαίνουν σ’ αυτές. Ζήτησε, μάλιστα, «να ανοίξει 
πολιτικά το θέμα αυτό». 
Οι δηλώσεις Μόσιαλου καταδεικνύουν ξεκάθαρα και τις προθέ-
σεις της κυβέρνησης, η οποία δέχεται πιέσεις από την Τρόικα να 
μειώσει το μισθολογικό κόστος στο Δημόσιο, εδώ και τώρα. Και 
εκείνη, αντί να προωθήσει τις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις 
δημοσίων φορέων, όλα δείχνουν ότι σκέφτεται την «εύκολη 
λύση» των απολύσεων υπαλλήλων, με το πρόσχημα πως αυτοί 
κάνουν είτε «λευκή απεργία» είτε... «αργομισθία». 
«Δεν θα δεχθούμε αργομισθίες και λευκές απεργίες, επειδή 
κόπηκε ένα επίδομα και να μιλάμε για εργάσιμη εφεδρεία. Θα 
πρέπει το θέμα αυτό να ανοίξει πολιτικά», είπε χθες στο ραδι-
οφωνικό σταθμό Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Ηλίας 
Μόσιαλος, επισημαίνοντας ότι «πρέπει όλοι να διασφαλίσουμε 
το δημόσιο συμφέρον και κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι -ακόμα 
και η ΑΔΕΔΥ- να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Θα πρέπει να 
κινητοποιήσουμε την κρατική μηχανή, π οποία δεν λειτουργούσε 
εδώ και 30 χρόνια».
 Η χθεσινή συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας προκάλεσε 
πλήθος συζητήσεων μεταξύ των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, αλλά 
και υπουργών -που γνωρίζουν, κατά βάθος, ότι οι απολύσεις 
στο Δημόσιο θα είναι σε λίγο μια πραγματικότητα. Δεν είναι 
τυχαίο ότι ήδη, μετά τη λίστα των υπό συγχώνευση ή κατάργηση 
οργανισμών, μένουν «στον αέρα» περίπου 7.000 εργαζόμενοι. 
To σενάριο προβλέπει ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι -αλλά και 
όσοι ακολουθήσουν- θα κριθούν ως πλεονάζον προσωπικό και 
αφού η κυβέρνηση δεν θα δέχεται «αργομισθίες», θα κινδυνεύ-
σουν με απόλυση. Ωστόσο, στο ΠΑΣΟΚ το θέμα «απολύσεις στο 
Δημόσιο» παραμένει ταμπού και προφανώς κάτι τέτοιο δεν θα 
το περάσει η κυβέρνηση αβρόχοις ποσίν. Στο Μαξίμου θυμού-
νται ακόμη την οργίλη αντίδραση του τότε υπουργού Υποδομών, 
Δημήτρη Ρέππα, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όταν ξανασυζητή-
θηκε περίπου προ δύο μηνών.


