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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ιδιαίτερα κρίσιμη χαρακτηρίζουν πολιτικοί και οι-
κονομικοί αναλυτές την σημερινή (απογευματινή) 
τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με την Γερμα-
νίδα Καγκελάριο και τον Πρόεδρο της Γαλλίας. 
Για το πλαίσιο της συζήτησης ουδέν έγινε γνωστό, 
ωστόσο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος 
Παπούλιας, έδωσε τον τόνο της κρισιμότητας όταν 
χτες υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Alpha Bank, 
Γιάννη Κωστόπουλο, έκανε λόγο για οριακή στιγ-
μή προσθέτοντας ότι «πρέπει να περάσουμε πρώ-
τα στην απέναντι όχθη και έπειτα να τα βρούμε». 
Το κλίμα ανησυχίας ενίσχυσαν και οι ολιγόλογες 
ανακοινώσεις για τις αλλεπάλληλες συσκέψεις 
και συνεργασίες του Πρωθυπουργού με στελέχη 
του ευρύτερου οικονομικού επιτελείου καθ’ όλη 
τη χτεσινή ημέρα. Αποδόθηκαν όλες στην ανάγκη 
προετοιμασίας του Πρωθυπουργού ενόψει της 
σημερινής τηλεδιάσκεψης, όπως, επίσης, του 
υπουργού Οικονομικών ενόψει της διήμερης 
συνεδρίασης των Ευρωπαίων υπουργών Οικο-
νομικών, την Παρασκευή και το Σάββατο στην 
Πολωνία, παρουσία του Αμερικανού υπουργού 
Οικονομικών. Να σημειωθεί ότι οι συσκέψεις θα 
συνεχιστούν σήμερα, με επίκεντρο την πορεία του 
Μεσοπρόθεσμου σχεδίου, ενώ ο υπουργός Οικο-
νομικών είχε τηλεφωνική επικοινωνία χτες και με 
τους ομολόγους του της Γαλλίας και Γερμανίας.
Υπό το κράτος αυτών των πληροφοριών είναι επό-
μενο κάθε άλλη σκέψη και συζήτηση να περνά 
σε δεύτερο και τρίτο πλάνο, γεγονός που επιδρά 
εξαιρετικά αρνητικά στην οικονομία, καθώς - εί-
ναι γνωστό - πως η οικονομία πάνω απ’ όλα είναι 
ζήτημα ψυχολογίας.
Και σ’ αυτή την κατεύθυνση οι αλλεπάλληλες 
κρίσεις (και επικρίσεις) είναι περίπου καταστρο-
φικές.
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Κλειστά είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής, λόγω της εορτής της  
Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστάτη των φαρμακοποι-

ών. To κοινό θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα διημερεύοντα και  
διανυκτερεύοντα φαρμακεία.

Έφτασε στην Αθήνα και ανέλα-
βε δράση ο πολυσυζητημένος 
Χορστ Ράιχενμπαχ, επικεφαλής 
της 25μελούς ομάδας δράσης, 
που συνέστησε ο πρόεδρος της 
Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο 
για την απορρόφηση του ΕΣΠΑ 
και την υλοποίηση του μνημονίου.  
Ο  κ. Ράιχενμπαχ είχε τις πρώτες 
συναντήσεις τους με τον υπουργό 
Οικονομικών Ε. Βενιζέλο και τον 
υπουργό Ανάπτυξης Μ. Χρυσο-
χοίδη. Τις επόμενες ημέρες θα 
συνεχιστούν οι συναντήσεις του με 
έλληνες αξιωματούχους.
Ειδικότερα στις συναντήσεις του ο 
Χορστ Ράιχενμπαχ συζήτησε: 
 Με τον κ Βενιζέλο θέματα 
σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιο-
νομικά μέτρα, την εφαρμογή του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου, τις 
διαρθρωτικές αλλαγές, το φορολο-
γικό σύστημα, αλλά και για τις απο-
κρατικοποιήσεις, την προσέλκυση 
επενδύσεων και την αξιοποίηση 
των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Με τον κ Χρυσοχοίδη θέμα-
τα που αφορούν στην τεχνική 
βοήθεια που μπορεί να παράσχει 
η Ομάδα Δράσης για την επιτά-
χυνση του ΕΣΠΑ, με έμφαση στην 
επανεκκίνηση των μεγάλων έργων 
και την υλοποίηση των έργων σε 
προγράμματα που παρουσιάζουν 
χαμηλούς ρυθμούς απορρόφησης 
Η Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα 
έχει ως σκοπό:
 Να συντονίζει  την τεχνική βοή-
θεια που η Ελλάδα χρειάζεται ώστε 
να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα.
 Να στηρίζει  τις αρμόδιες 
ελληνικές αρχές στον καθορισμό 
των λεπτομερειών για το είδος 
της τεχνικής βοήθειας που θα 
παρασχεθεί.
 Να παρέχει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και να προτείνει λύσεις 
με στόχο την επιτάχυνση της απορ-
ρόφησης ευρωπαϊκών πόρων.
 Να συντάσσει  εκθέσεις προ-
όδου προς την Επιτροπή και τις 
ελληνικές αρχές.

Ο Χορστ  
Ράιχενμπαχ  
θα μιλήσει σε 
εκδήλωση του 
Ελληνογερμανικού 
Εμπορικού και  
Βιομηχανικού  
Επιμελητηρίου  
με θέμα:  
«Ανάκαμψη τώρα 
- Ένα ευρωπαϊκό 
σχέδιο Μάρσαλ  
για την Ελλάδα

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο ΧΟΡΣΤ ΡΑΙΧΕΝΜΠΑΧ 

Τεχνική βοήθεια για το ΕΣΠΑ
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ΑΘΗΝΑ
Συνέντευξη Τύπου στις 11.30 π.μ. για το επικουρι-
κό κεφάλαιο των ασφαλιστικών εταιριών (Ξενοφώ-
ντος 10, 3ος όροφος). 

Στο Προεδρικό Μέγαρο, στις 15.00, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας δέχεται 
εκπροσώπους των εβραϊκών ομοσπονδιών. 

Στη Βουλή σήμερα στις 16.00 κυβερνητική σύσκε-
ψη για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η Γ.Γ. του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα παραχωρεί συνέ-
ντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», 
στις 10.30 π.μ.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης 
δίνει την καθιερωμένη -στο πλαίσιο της ΔΕΘ- συνέ-
ντευξη Τύπου (13.00), στο Συνεδριακό Κέντρο. 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Tο Βερολίνο επισκέπτεται σήμερα ο  Υπ. Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Παπα-
κωνσταντίνου, όπου θα έχει συναντήσεις με στελέχη 
της Γερμανικής Κυβέρνησης και επιχειρηματικούς 
φορείς, προκειμένου να παρουσιάσει το σχέδιο για 
το πρόγραμμα “ Ήλιος” και τις προοπτικές από την 
αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό 
θα συναντηθεί με τον Υπ. Οικονομικών της Γερμανί-
ας, Wolfgang Schäuble, τον Υπ. Περιβάλλοντος Πε-
ριβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής 
ασφάλειας, Norbert Röttgen και τον Υφυπ. Εθνικής 
Οικονομίας και Τεχνολογίας, Jochen Homann.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 14-9-2011 COMING UP...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
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ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και 
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς: Προοπτικές 
μετά το πρώτο βήμα»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την 
Έρευνα της ΕΕ: Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, 
υλικά και νέες βιομηχανικές διεργασίες, έρευνα για 
την υποστήριξη των ΜΜΕ.. ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 
του ΤΕΕ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ΕΟΜΜΕΧ / 
μέλη του Enterprise Europe 
Network-Hellas
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Διεθνές συνέδριο Γεφυρών με τίτλο:  
“Innovations on Bridges and Soil-Bridge 
Interaction” (IBSBI 2011) διοργανώνουν η Ελλη-
νική Εταιρεία Μελέτης Των Γεφυρών (Ε.Ε.ΜΕ.Γ.) 
και το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής 
(E.T.A.M.)  από τις 13 ως τις 15 Οκτωβρίου 2011, 
στην Αθήνα (Ευγενίδειο Ίδρυμα).
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα 
αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:
> Aρχιτεκτονική και αισθητική των γεφυρών
> Παρακολούθηση γεφυρών
> Μέθοδοι σχεδιασμού
> Κατασκευή και ανέγερση
> Υλικά υψηλής αντοχής και ποιότητος 
> Σεισμική συμπεριφορά
> Αλληλεπίδραση οχημάτων-γέφυρας
> Ιστορικές γέφυρες και συντήρηση
> Πέτρινες γέφυρες
> Γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων
> Γεωτεχνικά προβλήματα
> Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής
> Υπολογιστικές μέθοδοι
> Πειραματική έρευνα
>  Συστήματα σεισμικής μονώσεως και αποσβέ-

σεως
> Αεροελαστικότητα
> Φορτία από κρούσεις ή εκρήξεις

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί διακεκριμένοι 
στον τομέα των γεφυρών ξένοι επιστήμονες.
Δικαίωμα συμμετοχής: Σύνεδροι  200 ευρώ, 
σπουδαστές 50 ευρώ (έως 30 Σεπτεμβρίου). 

Πληροφορίες: e-mail:  ibsbi2011@ntua.gr      
Τηλ.: 210-7724021, 210-7724076, 2610-996521   
ιστοσελίδα:  http://ibsbi2011.ntua.gr
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Ο «Αναπτυξιακός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και η πορεία 
υλοποίησης του ΕΠ Μακεδονία-Θράκη 2007-2013», είναι το θέμα δύο ημερίδων που διοργανώνει 
η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας –Θράκης. H πρώτη πραγματοποιείται σήμερα στο ξενοδοχείο Elisso 
ΧΕΝΙΑ (Βασ. Σοφίας 9) στην Ξάνθη και η δεύτερη αύριο, στο ξενοδοχείο ARCADIA (πλησίον Πανεπι-
στημιούπολης) στην Κομοτηνή.

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

3-5
Νοεμβρίου

2011

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: «Σεισμική επάρκεια μνημείων»
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΑΣΠ, Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Πρόγνωσης 
Σεισμών, με τη συνεργα-
σία του ΤΕΕ-Κεντρικής 
Μακεδονίας

Διεθνές συνέδριο γεφυρών

«Τέχνη και εθελοντισμός» 
 Στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χα-
νιά θα φιλοξενηθεί -από τις 16 έως τις 18 Σε-
πτεμβρίου- η εικαστική έκθεση «Τέχνη και 
Εθελοντισμός» που διοργανώνουν οι Γιατροί 
του Κόσμου, με την ευκαιρία του εορτασμού 
του έτους εθελοντισμού.
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Εγκρίθηκε από το ΥΠΟΜΕΔΙ η δημοπράτηση του έργου  «Διευθέ-
τηση Ρέματος Εσχατιάς , τμήμα 1ο (από πλατεία Ιλίου έως συμβολή 
αγωγού Ευπυρίδων)», προϋπολογισμού 83.763.000,00 € (με ΦΠΑ). Ο 
Υφυπουργός κ. Γ. Μαγκριώτης υπέγραψε την σχετική απόφαση της 
δημοπράτησης του έργου, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Η δι-
ευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς είναι ένα ουσιαστικό έργο υποδομής 
του Λεκανοπεδίου Αττικής. Το ρέμα της Εσχατιάς βρίσκεται στα δυτι-
κά προάστια της πόλης των Αθηνών και διέρχεται από περιοχές των 
πυκνοκατοικημένων δήμων Αχαρνών, Ζεφυρίου, Καματερού, Ιλίου 
και Αγ. Αναργύρων που υποφέρουν από φαινόμενα πλημμύρων. Η 
κατασκευή του βασικού αυτού έργου κρίνεται επιτακτική για λόγους 
αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής

Το πράσινο φως για την ένταξή τους στη διαδικασία του fast track 
έλαβαν από τη διυπουργική επιτροπή τρεις μεγάλες επενδύσεις 
στον χώρο των φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικού ύψους 1,1 δισ. 
ευρώ. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονο-
μικών, μετά την έγκρισή τους από τη διυπουργική, που συνεδρί-
ασε υπό την προεδρία του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης και 
υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου, οι σχετικοί «επεν-

δυτικοί φάκελοι θα διεκπεραιωθούν μέσα από ταχείς διαδικασίες 
με τη μέριμνα του Invest in Greece, έτσι ώστε να διευκολυνθούν 
οι επενδυτές και να έχουμε όσο γίνεται ταχύτερα πραγματικό 
αναπτυξιακό αποτέλεσμα». Tα τρία έργα είναι τα πρώτα που 
εγκρίνονται για υπαγωγή στη νομοθεσία περί fast track.
Οι επενδύσεις που πήραν πράσινο φως από την διυπουργική 
επιτροπή είναι: 
-Το φωτοβολταϊκό πάρκο της ΔΕΗ θα είναι το μεγαλύτερο φωτο-
βολταϊκό πάρκο στον κόσμο, προϋπολογισμού άνω των 500 εκατ. 
ευρώ και ισχύος 200 μεγαβάτ, και θα εγκατασταθεί στην Κοζάνη 
από τη θυγατρική της ΔΕΗ Ηλιακό Βέλος. Η συνολική ετήσια 

Σε συνολικά 714 υπολογίζονται οι θέσεις εργασίας 
που θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή και 
εν συνεχεία στη λειτουργία  των τριών πρώτων 
μεγάλων επενδύσεων

παραγωγή του πάρκου υπολογίζεται σε 260 GWh. Για τη συμμε-
τοχή ιδιωτών στην υλοποίηση και στην εκμετάλλευση του έργου 
από κοινού με τη ΔΕΗ έχει προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός 
ο οποίος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και στον οποίο συμμετέχουν 
δεκαπέντε επιχειρηματικά σχήματα τόσο από την Ελλάδα όσο και 
από το εξωτερικό. Στόχος είναι οι τελικές προσφορές να έχουν 
υποβληθεί το αργότερο στις αρχές του 2012, ώστε να επιλεγεί 
ανάδοχος και η κατασκευή να ξεκινήσει το προσεχές καλοκαίρι».
-Η δεύτερη μεγάλη επένδυση είναι η εγκατάσταση 39 φωτοβολ-
ταϊκών πάρκων ανά την Ελλάδα (Πελοπόννησος, Στερεά, Δυτική 
Ελλάδα και Θεσσαλία), κόστους 300 εκατ. ευρώ και ισχύος 
131,074 MW που θα πραγματοποιηθεί από το ελληνικό σχήμα Δ. 
Παναγάκος - Solar Concept - Spes Solaris.
-Η τρίτη μεγάλη επένδυση που θα προχωρήσει με τη διαδικασία 
του fast track είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, 
προϋπολογισμού επίσης 300 εκατ. ευρώ και ισχύος 126,82MW 
από την εταιρεία Silcio, συμφερόντων Κοπελούζου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Me fast track τρείς επενδύσεις ύψους 1,1 δισ. ευρώ

Καταργείται η απαγόρευση  
για καυστήρες pellets 

Το ΥΠΕΚΑ δρομολογεί την άρση των απαγορεύσεων σχετικά με 
τη χρήση βιομάζας στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης 
στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η σχετική απαγό-
ρευση επεβλήθη πριν 18 χρόνια ( ΚΥΑ 10315/93), εξαιτίας του 
ιδιαίτερα επιβαρυμένου ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος των δύο 
μεγάλων αστικών κέντρων. Το ΥΠΕΚΑ, αναγνωρίζοντας ότι εξαι-
τίας της προόδου των τεχνολογιών καύσης βιομάζας και ιδιαίτε-
ρα των pellets οι παραπάνω περιβαλλοντικοί περιορισμοί έχουν 
αρθεί, ότι η βιομάζα συνεισφέρει στην εξοικονόμηση ενέργει-
ας και στον περιορισμό του κόστους για τη θέρμανση με χρήση 
συμβατικών καυσίμων, ότι η βιομάζα συνεισφέρει στους στόχους 
του «20-20-20», καθώς και ότι υπάρχει η αντίστοιχη ευρωπαϊκή 
εμπειρία, προχωρά στην αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμι-
κού πλαισίου, που θα ρυθμίζει τη λειτουργία των σταθερών εστι-
ών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού χρήσης.

Διευθέτηση  
Ρέματος Εσχατιάς
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Μια νέα ουσία από πολυμερές, σε μορφή «τζελ», αντικα-
θιστά τον ευμετάβλητο και επικίνδυνο υγρό ηλεκτρολύτη 
που χρησιμοποιείται σήμερα στις περισσότερες μπατα-
ρίες αυτού του είδους, επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία 
νέων μπαταριών που θα έχουν μικρότερο μέγεθος, μεγα-
λύτερη ισχύ, μικρότερο κόστος (10% έως 20%) και θα πα-
ρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στον χρήστη (θα είναι πολύ 

μικρότερος ο κίνδυνος να πιάσει φωτιά η μπαταρία λόγω υπερθέρμανσης). Οι ερευνητές του 
πανεπιστημίου του Λιντς στη Βρετανία, με επικεφαλής τον καθηγητή Ίαν Γουόρντ,  ελπίζουν ότι 
η ανακάλυψή τους, όταν βρει εφαρμογές σε εμπορικά προϊόντα, θα οδηγήσει σε μικρότερους 
φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε πιο αποδοτικά από άποψη ενέργειας ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα. Διάφορες εταιρίες υπολογιστών έχουν προσπαθήσει να λύσουν το πρόβλημα των 
μπαταριών. Για παράδειγμα, η Apple χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρολύτη από στερεό πολυμερές, 
με τίμημα όμως την μείωση της ενεργειακής απόδοσης των υπολογιστών της. Στον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας και της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων, οι εταιρίες, για να αυξήσουν 
την ασφάλεια των μπαταριών τους ιδίως κατά την φόρτισή τους, τις επενδύουν με χαλύβδινες 
θήκες, ενώ αυξάνουν τις ασφάλειες και τα ηλεκτρονικά κυκλώματά τους, όμως έτσι αυξάνουν 
τόσο το μέγεθος των μπαταριών, όσο και το κόστος τους. 
Οι ερευνητές στο Εθνικό Εργαστήριο Όουκ Ριτζ του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, που 
αναζητούν την επόμενη γενιά του μπαταριών λιθίου ιόντων, διαπίστωσαν ότι το διοξείδιο του 
τιτανίου δημιουργεί ένα νέο υλικό που αυξάνει την επιφάνεια των μπαταριών, διευκολύνει την 
φόρτιση, βελτιώνει την ισχύ και την ασφάλειά τους.
Σε σχέση με τις τωρινές μπαταρίες λιθίου, επιτυγχάνονται εντυπωσιακές βελτιώσεις στον χρόνο 
φόρτισης και την χωρητικότητα - είναι δυνατή η φόρτιση του 50% της μπαταρίας σε μόλις έξι 
λεπτά, όταν στον ίδιο χρόνο θα είχε φορτιστεί μόλις το 10% μιας συμβατικής μπαταρίας λιθίου 
ιόντων, που βασίζεται στον γραφίτη. Οι καινοτομικές μπαταρίες θεωρούνται κατάλληλες για 
υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 
Τέλος, αναφορικά με τις μπαταρίες λιθίου ιόντων, ανακοινώθηκε η ανακάλυψη ενός νέου υλι-
κού από καφέ θαλάσσια φύκια, που μπορεί να αξιοποιηθεί στα ηλεκτρόδια των μπαταριών, 
αυξάνοντας την ενεργειακή χωρητικότητά και ισχύ τους και, παράλληλα, εξαλείφοντας την 
ανάγκη για χρήση τοξικών ουσιών κατά την παραγωγή των μπαταριών με βάση τον γραφίτη.

ΟΣΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ, ΤΟΣΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ

Τους επόμενους μήνες η Google θα μαγνητοσκοπήσει όχι μόνο τα τείχη, αλλά και τα σοκάκια της 
Ιερουσαλήμ, καθώς και όλους τους τουριστικούς τόπους του Ισραήλ, για να τους προσθέσει στο άλ-
μπουμ των ιστοσελίδων της που προσφέρει με εξαιρετική ανταπόκριση για όσους θέλουν να ταξιδέ-
ψουν σε πόλεις και χώρες, δίχως να μετακινηθούν από το σπίτι τους. Οι κάμερες με τις οποίες είναι 
εφοδιασμένα το αυτοκίνητο και το ποδήλατο της φωτογραφίας, έχουν ικανότητα λήψης 360 μοιρών, 
κάτι που δεν μπορεί να κάνει ούτε το ανθρώπινο μάτι, δίχως να μετακινηθεί το σώμα. Πάντως, πολ-
λές περιοχές του Ισραήλ θα μείνουν εκτός μαγνητοσκόπησης λόγω των περιορισμών ασφαλείας.

ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΗΣ GOOGLE
Πίσω απ’ την ειδιλυακή εικόνα κρύβεται 
μια σκληρή πραγματικότητα: στα χαμηλό-
τερα επίπεδα των τριών τελευταίων εβδο-
μάδων οδηγήθηκε το χρηματιστήριο της 
Σιγκαπούρης, καθώς συνεχίζεται η ανη-
συχία για τις οικονομίες της Ευρωζώνης. 
Είναι που ο κόσμος έγινε μια γειτονιά...  

Στην Officine Farneto, έναν πρώην στρα-
τώνα στην Ρώμη, φιλοξενείται από σήμε-
ρα και ως τις 12 Φεβρουαρίου 2012, μια 
ασυνήθιστη έκθεση υπό τον γενικό τίτλο 
«Body Worlds». Δημιουργός της ο Γερμα-
νός ανατόμος Gunther von Hagens, που 
αν μη τι άλλο, γνωρίζει εξ επαγγέλματος τα 
μυστικά του σώματος. 

ΚΡΥΩΝΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ,  
ΒΗΧΕΙ Η ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΜΟΥ
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Σε μια περίοδο βαθιάς ύφεσης και ανεργί-
ας οι νέες εταιρίες παροχής φυσικού αερί-
ου αναμένεται να δημιουργήσουν συνολικά 
5,000 θέσεις εργασίας στην Στερεά Ελλάδα 
και Εύβοια, την Κεντρική Μακεδονία και 
την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σύμ-
φωνα με τις ανακοινώσεις θα επενδυθούν 
συνολικά 150 εκατ. ευρώ και θα δημιουρ-
γηθούν και 5.000 νέες θέσεις εργασίας.  Το 
ΥΠΕΚΑ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου το προσχέδιο της 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των 
όρων διενέργειας και των προϋποθέσεων 
συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς για 
την ανάδειξη ιδιωτών επενδυτών στις Εται-
ρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Στερεάς Ελ-
λάδας και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας 
και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
αντίστοιχα». Οι διαγωνισμοί θα γίνουν στις 
αρχές Οκτωβρίου. Μέχρι το 2020 προβλέ-
πεται η ανάπτυξη περίπου 375 χλμ. δικτύου 

μέσης πίεσης, 1.560 χλμ. δικτύου χαμηλής 
πίεσης καθώς και 58 μετρητικών σταθμών 
στις περιοχές των τριών νέων ΕΠΑ.

Ανεργία
Στο μεταξύ για μικρή κάμψη στον αριθμό των 
εγγεγραμμένων ανέργων τον Αύγουστο σε 
σύγκριση με τον Ιούλιο κάνει λόγο ο ΟΑΕΔ. 
Ο οργανισμός καταγράφει 693.329 ανέργους 
για τον Αύγουστο, αριθμός μειωμένος κατά 
0,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο, όμως σε σύ-
γκριση με τον Αύγουστο του 2010 διαπιστώ-
νεται αύξηση 22%, καθώς προστέθηκαν στον 
κατάλογο 125.000 άνεργοι. Στη διάρκεια του 
Αυγούστου ο ΟΑΕΔ κάνει λόγο για 50.443 
προσλήψεις, αριθμός μειωμένος κατά 38% 
και κατά 4,2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 
2011 και τον Αύγουστο του 2010.
Στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων το 
62,6% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 30-54 ετών, 
ενώ το 60% των ανέργων είναι γυναίκες.

5.000 νέες θέσεις εργασίας σε εταιρίες φυσικού αερίου

Στην πλήρη απελευθέρωση του κλάδου των δημόσιων μεταφο-
ρών, προχωράει η κυβέρνηση. Αυτό προκύπτει από την εισήγη-
ση που έκανε ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Γιάννης Ραγκούσης ενημερώνοντας τα μέλη του ΚΤΕ ΠΑΣΟΚ 
για τις διατάξεις του σχεδίου νόμου που προωθείται σχετικά με 
την απελευθέρωση του επαγγέλματος των Ταξί. Ο κ. Ραγκού-
σης ενημέρωσε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι στο προωθούμενο 
νομοσχέδιο θα υπάρχουν εκτός από τα ταξί και διατάξεις που 
αφορούν τα φορτηγά, σημειώνοντας ότι «το άνοιγμα θα είναι 
πλήρες, ολοκληρωμένο, άμεσο και με κανόνες που δεν θα επι-

τρέπουν τη δημιουργία καρτέλ». Στο μεταξύ κλιμακώνονται οι 
αντιδράσεις των αυτοκινητιστών και ανεβαίνουν οι τόνοι της 

αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση.

Απελευθέρωση μεταφορών 
Την ανησυχία της για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να 
υπάρξουν σχετικά με την περαιτέρω ομαλή λειτουργία, την 
πορεία των εσόδων, την εμπορική φήμη και την αξιοπιστία της 
ΔΕΗ από τη σχεδιαζόμενη εμπλοκή της στην είσπραξη των τε-
λών ακίνητης περιουσίας, εκφράζει η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σε ανοιχτή 
επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης.
-»Σε μια περίοδο κατά την οποία προωθείται ο νομικός διαχωρι-
σμός της ΔΕΗ, εντείνεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην αγορά, 
αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι απλήρωτοι λογαριασμοί 
κ.λπ., η αγωνία των εργαζομένων της ΔΕΗ εντείνεται από τους 
πολλαπλούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται, θέτοντας σε 
κίνδυνο ακόμη και την ίδια τη βιωσιμότητα της» αναφέρει 
χαρακτηριστικά η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

Ανησυχία της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ 

Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Αθήνα Πόλ Τόμσεν θα ανταλλάξει 
ανοιχτά απόψεις και επιχειρήματα με τους θεσμικούς εκπροσώ-
πους του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου (ΣΕΒ, ΕΕΤ, ΣΕΤΕ, 
ΕΒΕΑ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΛΠΕ) στη συζήτηση που διοργανώνουν τα Συ-
νέδρια του Economist στις 19 Σεπτεμβρίου 2011 στο Ξενοδοχείο 
Divani Apollon Palace στο Καβούρι. Στη συζήτηση θα μετάσχουν 
ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών 
Ευάγγελος Βενιζέλος και ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δυνατότητα υποβολής 
ερωτημάτων θα δοθεί και στο κοινό.

Διάλογος με «τροϊκανούς»

Στους 693.329 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΗΠΑ- Τηλεδι-
άσκεψη Μέρκελ- Σαρκοζί- Παπανδρέου και παρέμβαση Ομπάμα 
για την Ελλάδα • ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑ 
30%- Σχέδιο της κυβέρνησης με βάση έκθεση ΟΟΣΑ • ΗΡΘΕ 
ΔΥΝΑΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.- Τοποτηρητής της Κομισιόν για την 
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

ΤΑ ΝΕΑ: Η αρχή θα γίνει από την Αττική και για προσωπικό με 
σύμβαση αορίστου χρόνου- ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ  •  
Στοπ στα σενάρια- «ΓΡΟΘΙΑ» ΜΕΡΚΕΛ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ 
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  • Κλειστά επαγγέλματα: ΠΛΗΡΗΣ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ, ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ο πανικός της χρεοκοπίας έχει κυριεύ-
σει τον Παπανδρέου που προσπαθεί να κατευνάσει τους δανει-
στές- «ΣΕΡΒΙΡΕΙ» ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ • 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ- ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΔΟΣΗ- Ο Παπανδρέου 
περιμένει την ετυμηγορία Μέρκελ- Σαρκοζί, αγριεύουν τώρα Αυ-
στριακοί, Ολλανδοί  •  Έλληνες σε Σκόπια, Βουλγαρία για φθηνές 
αγορές- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ» ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ.

ΕΘΝΟΣ: Ανοικτό παράθυρο και για απολύσεις- εξπρές- ΑΠΟΣ-
ΤΡΑΤΕΙΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ  • Απανωτές συσκέ-
ψεις- ΠΥΡΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕ ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ 
ΣΑΡΚΟΖΙ  • ΣΕ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
• Πρωτοβουλία ΗΠΑ: Ο ΟΜΠΑΜΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟΝ ΓΚΑΙΤΝΕΡ ΣΤΟ 
ECOFIN.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ήρθε ο Γερμανός «συγκυβερνήτης», που 
θα ελέγχει και θα παρεμβαίνει στη διακυβέρνηση- 30 ΤΟΠΟΤΗ-
ΡΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ • Η ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΘΗΣΥΧΑΖΕΙ, 
ΟΙ ΦΗΜΕΣ ΟΡΓΙΑΖΑΝ ΟΛΗ ΜΕΡΑ • ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ Η ΕΦΕΔΡΕΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τα δικαστήρια θα καταρρίψουν όλες 
τις αποφάσεις- ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ! • Η Ντόρα στη 
Θεσσαλονίκη: «ΑΜΕΣΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ».
ΕΣΤΙΑ: ΟΛΕΘΡΙΑ ΛΑΘΗ ΜΙΑΣ ΔΙΕΤΙΑΣ- Γιατί χειροτερεύει 
διαρκώς η κατάστασις.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα στον όλεθρο και τον 
λαό στην εξαθλίωση- ΚΟΥΡΕΜΑ 50% ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑ-
ΞΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΡΚΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ 
ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ.

Η ΑΥΓΗ: ΝΕΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ- Την 
συγκρότηση ενός νέου συνασπισμού εξουσίας, με ενωμένη την 
αριστερά, έθεσε ως στόχο ο Αλ. Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Στην ανεργία οδεύουν 250.000 δημόσιοι υπάλ-
ληλοι- ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΕΙΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ραγδαίες δημογραφικές και πολιτικές εξελί-
ξεις οδηγούν σε… ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ!

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Μέρκελ-Σαρκοζί-Παπανδρέου θα επι-
χειρήσουν να σβήσουν τα σενάρια- ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 
ΓΙΑ «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»- Δεσμεύσεις μόνιμης μείωσης των 
δαπανών του κράτους.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ο φόβος για ντόμινο της κρίσης κινητοποιεί Βερολί-
νο, Παρίσι, Ουάσιγκτον- «ΚΟΚΚΙΝΟΣ» ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ- Σε ανοιχτή 
γραμμή Ε.Ε.-ΗΠΑ για την Ελλάδα.

ΚΕΡΔΟΣ: Πήραν φωτιά τα τηλέφωνα μεταξύ Παρισιού και Βερολί-
νου- Οι Γερμανοί ρίχνουν τους τόνους- ΝΕΟ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ- Τηλεδιάσκεψη Παπανδρέου-Μέρκελ- 
Σαρκοζί σήμερα- Και ο Γκάιτνερ στην Πολωνία για το Eurogroup της 
Παρασκευής.

ΕΞΠΡΕΣ: Ταχείες αποφάσεις για την αποφυγή επέκτασης της 
κρίσης ζητεί ο Μπάρακ Ομπάμα- ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ Ε.Ε.-ΗΠΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΖΗΤΗΜΑ».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΡΕΥΣ-
ΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ- Εξαντλούνται τα ομόλογα που δίνουν οι 
τράπεζες ως ενέχυρο και μειώνεται η αξία τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
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Επτά παρά τέταρτο απόψε θα σχηματιστεί τηλεφωνικά το 
τρίγωνο Αθήνα - Βερολίνο Παρίσι, στην πιο κρίσιμη ίσως φάση 
της κρίσης χρέους που μαστίζει την ευρωζώνη και πλήττει 
κυρίως την Ελλάδα. Η τηλεδιάσκεψη, που δεν κατέστη εφικτό να 
διαπιστωθεί αν θα είναι και με... κάμερα, μεταξύ Παπανδρέου - 
Μέρκελ - Σαρκοζί, έχει αντικείμενο - κατά την ελληνική πλευρά 
- την υλοποίηση της συμφωνίας της 21 ης Ιουλίου, την οποία n 
κυβέρνηση θεωρεί ως το σωσίβιο για τη διάσωση της χώρας. 
Αλλά κυβερνητική πηγή έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν μπορεί 
να επιβεβαιώσει πως n συμφωνία της 21ης Ιουλίου θα είναι το 
μοναδικό αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης των τριών ηγετών. 
«Μπορεί να είναι και άλλο θέματα».
   Τι μπορεί να είναι αυτά τα άλλα θέματα δεν το διευκρίνισε, 
αλλά μια έκτακτη σύσκεψη που έγινε χθες το μεσημέρι στο 
γραφείο του Γιώργου Παπανδρέου στη Βουλή, με τη συμμετοχή 
του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομικών 
Ευάγγελου Βενιζέλου, του αναπληρωτή υπουργού Φίλιππου 
Σαχινίδη, του γενικού διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους Πέτρου Χριστοδούλου, του προέδρου της 
Εθνικής Τράπεζας Βασίλη Ράπανου και του διευθύνοντος 
συμβούλου Απόστολου Ταμβακάκη και του προέδρου του 
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Γιώργου Ζανιά, 
πυροδότησε ένα όργιο φημών ότι επίκεινται «σοβαρές αποφάσεις» 
από συντεταγμένη χρεοκοπία έως αποχώρηση από τη ζώνη του 
ευρώ. 
Αποφάσεις αυτού του επιπέδου φυσικά δεν ελήφθησαν, n 
σύσκεψη ολοκληρώθηκε σε περίπου μιάμιση ώρα και ταυτόχρονα 
περίπου ανακοινώθηκε n διάψευση (από το Παρίσι) μιας άλλης 
είδησης που είχε μεταδοθεί νωρίτερα και πυροδότησε επίσης 
όργιο φημών, ότι «σε κοινή συνέντευξη Τύπου, Νικολά Σαρκοζί, 
Ανγκελα Μέρκελ και Χέρμαν βαν Ρόμπαϊ θα κάνουν ανακοινώσεις 
για την Ελλάδα». 
   Τόσο n σύσκεψη στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή, 
όσο και n «είδηση» για κοινή δήλωση Σαρκοζί - Μέρκελ - 
Βαν Ρόμπαϊ, προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στην ελληνική 
πρωτεύουσα, όπου ακόμη και υπουργοί τηλεφωνούσαν μεταξύ 
τους για να πληροφορηθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Στη σύσκεψη 
συζητήθηκε n στάση που πρέπει να τηρήσει κατά τη σημερινή 
τηλεδιάσκεψη ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε από 
τους συμμετέχοντες τόσο για τις ταμειακές ανάγκες της χώρας 
όσο και για την κατάσταση της ρευστότητας των ελληνικών 
τραπεζών. Νωρίτερα σήμερα, και πριν από την τηλεδιάσκεψη, 
ο κ. Παπανδρέου θα συγκαλέσει σε άτυπη συνεδρίαση την 
Κυβερνητική Επιτροπή, προκειμένου να ζητήσει και τη γνώμη των 
βασικών υπουργών της κυβέρνησης.
 Η χθεσινή σύσκεψη δεν είχε τίποτε το δραματικό, διαβεβαιώνουν 
κυβερνητικές πηγές, οι οποίες μάλιστα εκτιμούν ότι στην Ευρώπη, 
και ειδικά στη Γερμανία, «αλλάζει κάπως το κλίμα» - αποτιμώντας 
ως θετική την παρέμβαση της Ανγκελα Μέρκελ στο θέμα των 
εγγυήσεων που απαιτεί n Φινλανδία. 

  Αναφορικά πάντως με τα όσα συνέβησαν τα τελευταία 24ωρα, και 
ειδικά μετά την παρέμβαση του επικεφαλής των Φιλελευθέρων 
της Γερμανίας και αντιπροέδρου της γερμανικής κυβέρνησης Φίλιπ 
Ρέσλερ, που ουσιαστικά υπέδειξε την έξοδο της Ελλάδας από την 
ευρωζώνη «για να σωθεί το ευρώ», n Αθήνα είναι πεπεισμένη ότι n 
παρέμβαση δεν ήταν τυχαία. Αντίθετα πιστεύεται ότι επιχειρήθηκε 
να χρησιμοποιηθεί n Ελλάδα ως εξιλαστήριο θύμα προκείμενου 
να αμβλυνθούν οι αντιδράσεις της γερμανικής κοινής γνώμης 
μπροστά στη σχεδιαζόμενη βοήθεια προς την Ιταλία και την 
Ισπανία, που είναι οι «μεγάλοι ασθενείς» της ευρωζώνης.
 «Μπορεί και να μας πετούσαν έξω χωρίς να το καταλάβουμε», 
ανέφερε κυβερνητική πηγή που δεν θέλησε να κατονομαστεί, 
απηχώντας με αυτό τον τρόπο τις έντονες ανησυχίες που 
προκάλεσε και εξακολουθεί να προκαλεί στην Αθήνα n 
εντεινόμενη συζήτηση για πιθανή έξοδο της χώρας από τη 
ζώνη του ευρώ. Δευτερευόντως, n Αθήνα συνδέει τη στάση των 
Φιλελευθέρων με τη διαγραφόμενη καθίζησή τους στις προσεχείς 
εκλογές για το γερμανικό Κοινοβούλιο (πρόγευση αυτής της 
κατάρρευσης έχουν πάρει οι Φιλελεύθεροι στις έως τώρα τοπικές 
εκλογές).

ΣΕ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
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 Σε δύο δόσεις και όχι εφάπαξ θα κληθούν να πληρώσουν πάνω 
από 5,5 εκατ. νοικοκυριά και περίπου 1 εκατ. επιχειρήσεις 
το νέο ειδικό τέλος στα ακίνητα για το 2011. Ωστόσο οι 
επιβαρύνσεις που έρχονται για τους φορολογούμενους, κυρίως 
τους ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων, είναι μεγάλες, αφού στο 
υπουργείο Οικονομικών σκέφτονται για τον υπολογισμό του 
τέλους να μη λαμβάνεται υπόψη n παλαιότητα του ακινήτου 
αλλά μόνο n τιμή ζώνης.
 To οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στη λύση αυτή για 
ταμειακούς λόγους, αφού όπως λένε στην περίπτωση που δεν 
συνυπολογιστεί n παλαιότητα θα επιτευχθεί ο στόχος για την 
είσπραξη 2 δισ. ευρώ ετησίως ενώ, σε διαφορετική περίπτωση αν 
δηλαδή ληφθούν υπόψη οι συντελεστές παλαιότητας οι εισπράξεις 
θα είναι λιγότερες.
 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Χωρίς συνυπολογισμό της παλαιότητας του 
ακινήτου ο ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος 80 τ.μ. εικοσαετίας 
με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ θα πληρώσει ετήσιο τέλος 200 ευρώ, 
όσο δηλαδή και ο ιδιοκτήτης νεόδμητου διαμερίσματος ίδιας 
επιφάνειας που βρίσκεται στην ίδια περιοχή. Αν συνυπολογιστεί 
n παλαιότητα το ετήσιο τέλος για το διαμέρισμα των 20 ετών 
περιορίζεται στα 140 ευρώ. 
Πάντως, ούτε χθες το υπουργείο Οικονομικών ξεδιάλυνε το 
τοπίο για τη νέα εισφορά, αφού το «γράψε-σβήσε» για να 
οριστικοποιηθεί n κλίμακα συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδυ. 
Οι λεπτομέρειες της επιβολής του έκτακτου φόρου αναμένεται 
να ανακοινωθούν σήμερα ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, 
εξετάζονται τα εξής:
1.Ο νέος έκτακτος φόρος στα ακίνητα για φέτος θα εξοφληθεί σε 
δυο δόσεις. Δηλαδή με τους δύο επόμενους λογαριασμούς που 
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πρόκειται να εκδώσει n ΔΕΗ και να αποστείλει στους καταναλωτές. 
Στόχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι ο 
νέος φόρος να έχει εισπραχθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, 
καθώς τα ποσά που θα εισπραχθούν στο δίμηνο Ιανουαρίου - 
Φεβρουαρίου θα ενταχθούν στα έσοδα του προϋπολογισμού του 
2011, προκειμένου να κλείσει n «τρύπα» που εμφανίζουν. Από το 
Μάρτιο του επόμενου έτους οι φορολογούμενοι θα ξεκινήσουν να 
πληρώνουν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ σε δόσεις το ειδικό 
τέλος ακινήτων για το 2012. 
2.Στους λογαριασμούς της ΔΕΗ θα υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη 
με το ποσό του έκτακτου φόρου, αφού τελικά εγκαταλείφθηκε n 
σκέψη για την έκδοση ξεχωριστού εντύπου.
3.Είκοσι θα είναι τα κλιμάκια του νέου ειδικού τέλους επί των 
ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων όπως δήλωσε ο υπουργός 
Οικονομικών Ευάγγ. Βενιζέλος. 
4.Για τους ανέργους, πολύτεκνους και όσους έχουν ενταχθεί στο 
κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ το τέλος θα υπολογίζεται με 0,5 - 1 
ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και για τα υπόλοιπα νοικοκυριά θα 
κλιμακώνεται έως 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. 
5. To ειδικό τέλος ακινήτων « θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες και όχι 
τους ενοικιαστές των ακινήτων. Εφόσον ο λογαριασμός εκδίδεται 
στο όνομα του ενοικιαστή ή άλλου προσώπου που είναι ο 
ιδιοκτήτης το τέλος θα το πληρώνει αυτός που είναι υπεύθυνος και 
από εκεί και πέρα το ποσό θα εκπίπτει από τα ενοίκια.
6. Από το νέο «χαράτσι» θα εξαιρεθούν οι κοινόχρηστοι χώροι των 
πολυκατοικιών οι οποίοι δεν επιβαρύνονται με ΤΑΠ καθώς και τα 
ακίνητα του Δημοσίου.

ΟΟΣΑ: «ΑΣΠΙΔΑ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ συνιστά το καλύτερο αντίδοτο στην ανεργία. Αυτό 
το μήνυμα έστειλε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στην ετήσια έκθεσή του υπό τον τίτλο «Τα 
βλέμματα στην εκπαίδευση». Ο διεθνής Οργανισμός εκτιμά 
ότι n εκπαίδευση βελτιώνει την πιθανότητα διατήρησης της 
θέσης εργασίας σε περίοδο οικονομικής κρίσης και αποτελεί 
προστασία κατά της ανεργίας. «Η κρίση υπογραμμίζει τη 
σημασία των σπουδών», σημειώνει ο ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με την 
έκθεση του Οργανισμού, οι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης 
είναι «πολύ λιγότεροι μεταξύ αυτών που έχασαν τη δουλειά 
τους κατά την παγκόσμια οικονομική κρίση σε σχέση με αυτούς 
που εγκατέλειψαν το σχολείο». 
To 2009 «το ποσοστό ανεργίας στους πτυχιούχους ανώτατης 
εκπαίδευσης διατηρήθηκε στο 4,4% κατά μέσο όρο στο 
σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, ενώ σε αυτούς που δεν έχουν 
ολοκληρώσει τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 
ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 11,5% έναντι 8,7% το 2008. To 
μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας αντιμετωπίζουν οι νέοι, οι 
οποίοι σήμερα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 17% στη ζώνη 
του ΟΟΣΑ». Τουλάχιστον το ήμισυ των νέων ηλικίας 15 έως 19 
ετών που δεν πήγαν στο σχολείο είναι άνεργοι ή ανενεργοί. 
Ο ΟΟΣΑ προτείνει, παρά την κρίση, οι κυβερνήσεις να 
διατηρήσουν τις επενδύσεις στην παιδεία. «Η εγκατάλειψη του 
σχολείου από τους νέους έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τους 

ίδιους προσωπικά όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της», 
υπογραμμίζει ο Ανχελ Γκουρία, γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες ανακοινώθηκε πως στις ΗΠΑ ο 
αριθμός όσων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας σημείωσε 
ιστορικό ρεκόρ το 2010. Συγκεκριμένα οι «φτωχοί» ανήλθαν στα 
46,2 εκατομμύρια στις ΗΠΑ, καθώς n μεγαλύτερη οικονομία 
της υφηλίου πασχίζει να ανακάμψει από τη χειρότερη 
μεταπολεμική ύφεση.

ΒΟΥΛΙΑΞΕ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
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Μείωση της τάξης του 39,9% παρουσίασε σε ετήσια βάση το 
β’ τρίμηνο του έτους ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές, 
έναντι μείωσης κατά 31,4%, που σημειώθηκε κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.
 Σε σύγκριση, εξάλλου, με το προηγούμενο, α’ τρίμηνο 2011, 
ο σχετικός δείκτης παρουσίασε αύξηση κατά 0,5%, έναντι 
αύξησης κατά 12,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση του έτους 2010. 
Ο δείκτης, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, 
καλύπτει όλους τους τομείς σης κατασκευές (κτίρια - έργα 
πολιτικού μηχανικού). Στα κτίρια περιλαμβάνονται οι 
μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, 
κτίρια γραφείων, βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια, κτίρια 
δημόσιων θεαμάτων, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία και λοιπά 
οικιστικά κτίρια.

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 20 | 14/09/2011

Σχέδιο αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων και επαρκή 
κεφάλαια για την αποκατάσταση πιθανών περιβαλλοντικών 
καταστροφών θα πρέπει να διαθέτει μια εταιρεία προτού της 
επιτραπεί υπεράκτια γεώτρηση πετρελαίου ή φυσικού αερίου 
στην E.E. 
Αυτό τονίζεται σε ψήφισμα που υιοθέτησε χθες το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στο ψήφισμα, 
το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων θα πρέπει 
να εντοπίζει τους πιθανούς κινδύνους, να εκτιμά τις πιθανές 
πηγές και συνέπειες ρύπανσης και να παρουσιάζει μια 
στρατηγική αντίδρασης σε περίπτωση ατυχήματος, ενώ θα 
πρέπει να έχει εγκριθεί από το οικείο κράτος μέλος πριν 
ξεκινήσει η γεώτρηση. 
To εγκριθέν ψήφισμα υποστηρίζει επίσης ότι όλοι οι φορείς 
εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πρέπει 
να καλούνται, κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας, 
να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για να 
αποκαταστήσουν οποιαδήποτε περιβαλλοντική ζημιά μπορεί 
να προκαλέσουν.
 To Ε.Κ. προτείνει, επίσης, την προστασία των εργαζομένων, 
οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν 
στις αρμόδιες αρχές, τηρώντας την ανωνυμία τους, τυχόν 
ελλείψεις ή κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια των 
δραστηριοτήτων γεώτρησης.


