
Αύριο και την Κυριακή συνεδριάζει η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ, στο ξενοδοχείο 
«Tιτάνια» (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα) με θέματα όπως ανεργία μηχανικών , 
μνημόνιο – μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, ανάπτυξη, παιδεία , επαγγελματικά 

δικαιώματα και δικαιώματα πρόσβασης στα τεχνικά επαγγέλματα. 
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μείωση η οποία θα φτάσει ως και τα 1.500 
ευρώ το μήνα θα υποστεί από την 1η Νοεμ-
βρίου ο ανώτατος μισθός στο Δημόσιο, που 
προσδιορίζεται πλέον στα 2.200 ευρώ, ή τα 
2.700 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του επι-
δόματος θέσης ευθύνης και του πριμ παρα-
γωγικότητας. Από την άλλη πλευρά, ο βασι-
κός κατώτερος μισθός του Δημοσίου (για την 
κατηγορία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) 
θα αυξηθεί στα 780, αντί τα 711 ευρώ που 
είναι σήμερα, έτσι ώστε να προσεγγίσει τον 
βασικό μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Κατά τον 
υπουργό Οικονομικών, το 14,5% των υπαλ-
λήλων θα υποστεί μεγάλες μειώσεις, το 78% 
δεν δει αλλαγή, ενώ το 7,5% θα έχει μικρή 
αύξηση. 
Είναι προφανές ότι πέρα από την δραστική 
άμεση περικοπή των δαπανών, επιδιώκεται – 
εμμέσως, πλην, όμως, σαφώς – να καταστεί 
μεοπρόθεσμα απωθητικός ο δημόσιος τομέας 
ως χώρος απασχόλησης κι έτσι να πάψουν να 
ασκούνται πιέσεις προσλήψεων σ’ αυτόν. 
Όμως – όπως το νόμισμα – έτσι και το συγκε-
κριμένο ζήτημα, έχει δυο όψεις: με μισθολο-
γικά επίπεδα αυτού του ύψους είναι δυνατόν 
ποτέ ο δημόσιος τομέας να προσελκύσει τους 
ικανότερους; Περί ποίου δημόσιου τομέα συ-
ζητάμε στο μέλλον;
Με άλλα λόγια, το ζήτημα απλώς είναι λι-
γότερο (και φθηνότερο) κράτος ή καλύτερο 
κράτος; 
Και επειδή από την σκοπιά μας τέτοιο δίλημ-
μα δεν τίθεται, αρνούμαστε να δεχθούμε τη 
λογική του “πονάει δόντι, κόψει κεφάλι”. Οι 
λύσεις οφείλουν να είναι πιο σύνθετες και 
προπαντός περισσότερο μελετημένες σε κάθε 
περίπτωση.

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

Από αύριο Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 
2011 ανακοίνωσε το Υπουργείο 
ΠΕΚΑ ξεκινάει επίσημα η διαδι-
κασία ηλεκτρονικής υποδοχής 
αιτήσεων για τη ρύθμιση αυθαι-
ρέτων κατασκευών του Νόμου 
4014/2011. Οι αιτήσεις θα γίνονται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά και 
μέσω μηχανικού. Το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής έχει προβεί στην 
ολοκλήρωση των προβλεπόμενων 
Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 
και στις απαιτούμενες ενέργειες 
για τη διαδικασία ρύθμισης των 
αυθαίρετων κατασκευών από τους 
πολίτες που θα ανταποκριθούν, 
παρέχοντας επίσης όλες τις πλη-
ροφορίες και τα στοιχεία που θα 
καθοδηγήσουν και θα διευκολύ-
νουν τους εμπλεκόμενους στις 
διαδικασίες.  Η καταβολή τόσο 
του τέλους υπαγωγής όσο και του 
προστίμου θα γίνεται αποκλειστικά 
στις Τράπεζες. 
-«Η διαδικασία που επελέγη αποτε-
λεί τομή για τον τρόπο λειτουργίας 
του δημόσιου τομέα» τονίζεται 
στην ανακοίνωση του υπουργείου, 
καθώς επίσης ότι, «δημιουργεί για 
πρώτη φορά στην χώρα ηλεκτρονι-
κή βάση δεδομένων κατασκευών, 
προστατεύει από φαινόμενα αδια-
φάνειας και ορίζει σχέση εμπιστο-
σύνης κράτους-πολίτη». 
Η ανακοίνωση συνεχίζει αναφέρο-
ντας ότι κυρίως επιτυγχάνονται:

Η αποφυγή της αναμονής για τους 
πολίτες και τους μηχανικούς στα 
πολεοδομικά γραφεία.
Η συλλογή δεδομένων αντί εγγρά-
φων που απαιτούν επεξεργασία. 
Διαφάνεια με δεδομένα που θα 
είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά σε 
κεντρικό επίπεδο.
Ο πολίτης θα έχει πλήρη εικόνα 
των δηλώσεων που τον αφορούν 
και των πληρωμών που εκκρεμούν 
ή έχουν υλοποιηθεί.
Χωροθέτηση των γεωτεμαχίων 
με τις αυθαίρετες κατασκευές με 
συντεταγμένες, ώστε η αποτύπωση 
της κατάστασης να διευκολύνει την 
αξιολόγηση του  περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και να δημιουργείται 
βάση δεδομένων με  αξιοποίησή 
τους για τη χάραξη οικιστικής 
πολιτικής.

Αναλυτικά η διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί στην σελ 3. 

Το ΥΠΕΚΑ  
ανέπτυξε  
ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό 
σύστημα για την 
υποβολή και  
διαχείριση των 
αιτημάτων  
ρύθμισης  
αυθαίρετων  
κατασκευών  
με τη συμβολή  
του ΤΕΕ.

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

Ηλεκτρονικά και μέσω  
μηχανικού οι αιτήσεις 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
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E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 30-9-2011 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:   ITS 2011: «Ευφυή  
συστήματα μεταφορών» 
ΠΑΤΡΑ

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ: 8η Διεθνή Συνδιάσκεψη 
“Standardization, Protypes and Quality: A Means of 
Balkan Countries’ collaboration”
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, 
σε συνεργασία με την Οδική 
Ομοσπονδία Ελλάδος

Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων 
για την Προτυποποίηση και την 
Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ)

Στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης 
εγκαινιάζεται στις 6 Οκτωβρίου 
2011 η φωτογραφική έκθεση: «Από 
τη Νουβία στο Σουδάν», η οποία θα 
διαρκέσει ως τις 20 Φεβρουαρίου 
2012. 
 Η έκθεση παρουσιάζει τις φωτογρα-
φίες των αρχαιολόγων Αλέξανδρου 
Τσάκου και Henriette Hafsaas-
Tsakos στις διάφορες περιόδους 
κατά τις οποίες έζησαν και εργά-
στηκαν στο Βόρειο Σουδάν. Το θέμα 
της έκθεσης αφορά στην ιστορία 
του Σουδάν, τους ανθρώπους και τις 
θρησκείες τους - από τους αρχαί-
ους και μεσαιωνικούς πολιτισμούς 
της Νουβίας στους σύγχρονους ισλαμικούς 
του Σουδάν. Οι φωτογραφίες περιγράφουν 
θρησκευτικές δοξασίες και πρακτικές από το 
σύγχρονο Ισλάμ και υπογραμμίζουν την αρχέ-

γονη σημασία που έχει το νερό και ο ποταμός 
Νείλος για τον πολιτισμό και τη θρησκεία. Η 
έκθεση ολοκληρώνεται με προσωπογραφίες 
Σουδανών και εικόνες της καθημερινής ζωής. 
  Πληροφορίες: 210 3251311, www.benaki.gr

7-8
Οκτωβρίου

2011

Ελληνογερμανικό Επιχειρηματικό Φόρουμ διοργανώνουν (στις 6-7 Οκτωβρίου 2011, στο ξενοδοχείο Divani 
Apollon Palace -Kαβούρι) ο ΣΕΒ και το Ελληνογερμανικό, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε 
συνεργασία με τον BDI και το Invest in Greece και στο πλαίσιο της επίσκεψης του Γερμανού Υπουργού 
Οικονομίας και Τεχνολογίας κ. Philipp Rösler. 
Τον P. Rösler θα συνοδεύει αποστολή Γερμανικών εταιριών, οι οποίες έρχονται να διερευνήσουν τις επενδυ-
τικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα μας και να εντοπίσουν ελληνικές εταιρίες, με 
τις οποίες μπορούν να συνάψουν συμφωνίες συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα πραγματοποιη-
θούν παρουσιάσεις και στρογγυλά τραπέζια στους τομείς που υπάρχει κοινό ενδιαφέρον των δύο πλευρών, 
ενώ παράλληλα θα οργανωθούν συναντήσεις ελληνικών και γερμανικών εταιριών, από τις οποίες μπορεί να 
προκύψουν συμπράξεις σε επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια.

Πληροφορίες: Τηλ. 211 50 06 144 και210 64 19 025 email:patsiavos@sev.org.gr, pr@mail.ahk-germany.de 
ιστοσελίδα: www.german-chamber.gr

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  Γεφυρών IBSBI 2011:  
“Innovations on Bridges and Soil-Bridge Interaction”    
ΑΘΗΝΑ 

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης 
Των Γεφυρών, Ελληνικό Τμή-
μα Αντισεισμικής Μηχανικής

Από τη Νουβία στο Σουδάν 
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ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

ΕΛΛΑΔΑ
Τελευταία μέρα για την καταβολή της έκτακτης 
εισφοράς στις εφορίες της χώρας.

24ωρη απεργία έχουν εξαγγείλει για σήμερα οι 
εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

ΑΘΗΝΑ
Στο υπουργείο Μεταφορών, στις 10.00 π. μ., ο 
υπουργός Γιάννης Ραγκούσης συναντάται με τους 
εκπροσώπους της τρόικας.

Συνέντευξη Τύπου στις 11.00 π.μ. της διοίκησης 
των ΕΛ.ΤΑ., στο Ζάππειο, με θέμα: «150 χρόνια 
Ελληνικό γραμματόσημο».

ΡΟΔΟΣ
Ξεκινούν σήμερα στη Ρόδο οι εργασίες του 
Ελληνορωσικού επενδυτικού συνεδρίου, το οποίο 
αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου από 
Ελλάδα και Ρωσία.

Ένα φεστιβάλ για την πόλη
Τρεις μέρες γιορτής υπόσχεται το «The Center 
Project» που ξεκινάει σήμερα και θα ολοκληρωθεί 
στις 2 Οκτωβρίου στην Αθήνα.
  Από την πλατεία Αγίας Ειρήνης μέχρι την Πλατεία 
Κουμουνδούρου, από το άλσος του Θησείου μέχρι τα 
πάρκα του Κεραμεικού και από τα σοκάκια του Ψυρ-
ρή μέχρι τα στενά του Μεταξουργείου, δημιουργείται 
ένα πολυμορφικό δίκτυο δράσεων, με απαραίτητη 
προϋπόθεση «τη δυναμική συμμετοχή των κατοίκων 
της πόλης, σε ρόλο συμπαίκτη, συνοδοιπόρου, συν-
δημιουργού», όπως διευκρινίζουν οι διοργανωτές.
    Το φεστιβάλ, που σηκώνει την αυλαία του σήμερα 
στην πλατεία Κουμουνδούρου, θα ξεκινήσει στις 
5 μ.μ. με ξενάγηση στο Μουσείο της Πόλης των 
Αθηνών, ενώ στις 8:30 ακολουθεί συναυλία στον 
χώρο «Αγγέλων Βήμα» στην Ομόνοια με πολλούς 
καλλιτέχνες.

Πληροφορίες: http://thecenterproject.gr/

!
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1.  Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό για τον έλεγχο κατ’ αρχάς 
της κατασκευής του, καθώς με βάση τις προβλέψεις του νόμου 
4014/2011 τα ακίνητα μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο με την 
βεβαίωση μηχανικού ότι δεν περιλαμβάνει κατασκευή με πολε-
οδομική παράβαση ή ότι έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. Εφόσον ο 
πολίτης αποφασίσει την ένταξη του ακινήτου του στη ρύθμιση ο 
μηχανικός αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της αίτησης καθώς ο 
αριθμός μητρώου μηχανικού του ΤΕΕ είναι απαραίτητη προϋπό-
θεση για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ο μηχανικός 
κάνει αυτοψία, αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων που απαι-
τούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση 
και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο».

2.  Συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύ-
στημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή 
για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση 
(παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον 
αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.

3.  Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω 
web banking)  σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής. Η πληρωμή 
πιστοποιείται αυτόματα στο σύστημα εντός 24 ωρών και  ενεργο-
ποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δό-
σεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα, με την 
πρώτη από αυτές να καταβάλλεται εντός του έτους. Στον πολίτη 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τα βήματα για τις δηλώσεις αυθαιρέτων 

δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την 
καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

4.  Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα 
στοιχεία  (εντός τετραμήνου από την καταχώριση της αίτησης) και 
βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και 
ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.

5.  Ο μηχανικός υποβάλλει στο σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων 
στοιχείων και σχεδίων. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, 
εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρό-
κειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα 
στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση 
είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

Αν ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και 
έκδοση της βεβαίωσης, για λόγους μεταβίβασης, κλπ, τότε στο εν-
διάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα ετοιμαστεί για την ηλε-
κτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων, η πληρότητα θα 
βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «…ότι έχει στη 
διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία, με υποχρέωση 
να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά μέχρις τις 31 Μαρτίου 2012 μετά την 
ειδοποίησή του ότι το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία 
δικαιολογητικών και μελετών…»

Mέσω ιδιώτη μηχανικού θα γίνεται η υποβολή των 
αιτήσεων και των δικαιολογητικών. Ο μηχανικός 
υπολογίζει το πρόστιμο, συμπληρώνει το ηλεκτρο-
νικό έντυπο και το καταχωρίζει στο σύστημα.

Τα πέντε βήματα της διαδικασίας για την δήλωση αυθαιρέτου, προκειμένου να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του νέου νόμου 
του ΥΠΕΚΑ  και να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση για 30 έτη, με δυνατότητα μεταβίβασης, όπως παρουσιάζονται στην 
επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ την οποία παραθέτουμε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία έχουν ως εξής:

> Δειγματοληπτικοί έλεγχοι 
Υποχρεωτικά θα ακολουθήσουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις αρ-
μόδιες πολεοδομίες με επιλογή που θα προκύψει από ηλεκτρονική 
κλήρωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Όλη η ηλεκτρονική 
επικοινωνία γίνεται σε συνθήκες υψηλής κρυπτογράφησης με  προ-
στασία των δεδομένων είτε από ανάγνωση είτε από αλλοίωσή τους.

> Κέντρο  Εξυπηρέτησης  
Για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των μηχανικών δημιουργείται και θα λειτουργεί από σήμερα  Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου και 
για το επόμενο δίμηνο Κέντρο Εξυπηρέτησης στο ΥΠΕΚΑ με τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο θα δέχεται ερωτήματα και επισκέψεις από τις 
8:00 π.μ. – 8:00 μ.μ. Αντίστοιχα το ΤΕΕ διοργανώνει μετά από ανάθεση του Υπουργείου ειδικό “Help Desk”. 

Μπορείτε να βρείτε όλο το διαθέσιμο υλικό στη σελίδα: www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=762&language=el-GR 

> Επικοινωνία Για τον Πολίτη (από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου)
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Τηλέφωνα:  213 15 15 729
 213 15 15 733 
 213 15 15 737
 210 64 53 961
 και 1522

Για το Μηχανικό (από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Τηλεφωνικό Κέντρο:  210 32 91 206
Φαξ:  210 32 91 623
Ιστοσελίδα:  www.tee.gr
Email: n4014@central.tee.gr

> Αναλυτικές πληροφορίες  
Το ΥΠΕΚΑ έχει μεριμνήσει ώστε με την έναρξη της ρύθμι-
σης να υπάρχει πλήρης πληροφόρηση για το ηλεκτρονικό 
σύστημα στις Κεντρικές Σελίδες του ΥΠΕΚΑ και του ΤΕΕ, 
καθώς και σύνδεση με τη σελίδα της εφαρμογής. 
Επιπλέον θα υπάρχουν αναρτημένα στις ιστοσελίδες: 
τηλέφωνα εξυπηρέτησης, ο Νόμος 4014/2011, παραδείγμα-
τα υπολογισμού του προστίμου, εγχειρίδιο οδηγιών, video 
καθοδήγησης με όλα τα στάδια, τυποποιημένες Υπ. Δηλώ-
σεις- Βεβαιώσεις για όλα τα θέματα και βασικές «ερωτή-
σεις και απαντήσεις». 
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Με στόχο την ευαισθητοποίηση των παράκτιων πληθυσμών, η «Pro-TEJO» - 
το Κίνημα του ποταμού Τάγου – στην Πορτογαλία, πραγματοποίησε πριν λίγες 
ημέρες μια διαδήλωση με καγιάκ (στη φωτογραφία τα βλέπυμε να περνούν 
κάτω από το κάστρο του Almourol). Οι συμετέχοντες ζητούν να διατηρηθεί 
το ποτάμι που είναι κατάλληλο για ναυταθλητικούς αγώνες και αναπαραγωγή 
ψαριών και τονίζουν την ανάγκη ρύθμισης της διαχείρισης των φραγμάτων 
και ταμιευτήρων που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του. 

Οι ποδηλάτες στις μεγάλες πόλεις εμ-
φανίζουν αυξημένα επίπεδα αιθάλης 
στους πνεύμονες και ενδέχεται να 
αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο 
αναπνευστικών προβλημάτων, προ-
ειδοποιούν ερευνητές στη Βρετανία. 
To φαινόμενο μπορεί να αποδωθεί 
σε ένα αριθμό παραγόντων «όπως το 
γεγονός ότι οι ποδηλάτες αναπνέουν 
πιο βαθιά και πιο γρήγορα σε σχέση 
με τους πεζούς και βρίσκονται πιο 
κοντά στις εξατμίσεις των οχημάτων» 
αναφέρουν οι ερευνητές της Ιατρικής 
Σχολής του Λονδίνου.
Οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπε-
δα αιθάλης στα μακροφάγα κύτταρα 
(κύτταρα του ανοσοποιητικού συστή-
ματος) τα οποία βρίσκονται χαμηλά 
στους αεραγωγούς και απορροφούν 
ξένα σωματίδια. Οι αναλύσεις έδειξαν 
ότι τα μακροφάγα κύτταρα που απο-

βάλλουν στο φλέγμα οι ποδηλάτες περιέχει 2,3 φορές περισσότερη αιθάλη συγκριτικά 
με τους πεζούς. Η πιθανότητα να οφείλεται στην τύχη αυτή η διαφορά είναι μόλις 1 στις 
100, ανέφεραν οι ερευνητές στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπνευ-
στικού Συστήματος.

Η ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΓΙΑΚ

Το τίμημα της ραγδαίας ανάπτυξης, σε συνδυασμό 
με τις γεωγραφικές συντεταγμένες και κλιματολο-
γικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του 
Πεκίνου, είναι εξαιρετικά ακριβό για όσους ζουν 
στην πόλη αυτή. Απόδειξη η φωτογραφία που …
απαθανατίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση πάνω 
από την κεντρική επιχειρηματική περιοχή της κι-
νεζικής πρωτεύουσας σε επίπεδα «επικίνδυνα», 
όπως εκτιμήθηκε κατά τον AQI (Δείκτη Ποιότητας 
Αέρα) με μέτρηση 336 μικρογραμμάρια για σωμα-
τίδια 2,5 micron τις αμέσως προηγούμενες ημέ-
ρες. Μέτρηση η οποία καταγράφεται καθημερινά 
σε οθόνη που έχει αναρτήσει η πρεσβεία των ΗΠΑ 
στο Πεκίνο, με την υπόμνηση ότι το επίπεδο αυ-
τής της ρύπανσης μπορεί να προκαλέσει «σοβαρό 
κίνδυνο του αναπνευστικού επιπτώσεις στο γενικό 
πληθυσμό».

Ένα ακόμη φωτοβολταϊκό πάρκο προστέθηκε 
στην αλυσίδα των ομοίων του που με ταχύτα-
τους ρυθμούς στήνονται στην Γερμανία, καθώς 
η χώρα θέλει να απαλλαγεί από την πυρηνική 
ενέργεια, σε πρώτη φάση, και το ακριβό πε-
τρέλαιο στη συνέχεια, αξιοποιώντας τις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειες στο έπακρο. Το νέο 
φωτοβολταϊκό πάρκο της εταιρείας Saferay 
βρίσκεται κοντά στο Senftenberg, κόστισε 150 
εκατομμύρια ευρώ, έχει παραγωγική δυναμι-
κότητα 78 μεγαβάτ και μπορεί να καλύψει πλή-
ρως τις ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα σε 25.000 
νοικοκυριά.

ΜΗΝ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΗΛΙΟ

ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Η ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΟ
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Κατατέθηκε χθες το βράδυ από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής, προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή 
το σχέδιο νόμου με το οποίο θεσμοθετείται 
νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και 
ελέγχου των κατασκευών. Αναλυτικά στην 
ανακοίνωση του υπουργείου σημειώνεται ότι 
με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται πλήρης 
ανατροπή του σημερινού συστήματος έκδο-
σης οικοδομικών αδειών και ελέγχου κατα-
σκευών, καθώς: 

�Καταργούνται οι Πολεοδομίες με τη μορφή 
και τις αρμοδιότητες που είχαν σήμερα. 

�Συντάσσονται οι μελέτες και εκτελείται το 
οικοδομικό έργο, με ευθύνη των μηχανι-
κών. 

�Γίνεται πλήρης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων 
και λειτουργίας, των αρχών αδειοδότησης 
σε Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και των 
Ελεγκτών Δόμησης που λειτουργούν υπό 
την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ. 

�Διαχωρίζεται το εγκριτικό από το εποπτικό 
έργο. 

�Ελαχιστοποιείται η ανάγκη για επαφές με 
τις δημόσιες υπηρεσίες και η επικοινωνία 
του μηχανικού με τον πολίτη και του πο-
λίτη με τις υπηρεσίες γίνεται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά. 

�Κωδικοποιούνται κοινές διαδικασίες υπο-
βολής και ελέγχου των απαιτούμενων δι-
καιολογητικών και μελετών. 

�Καταγράφονται τα κτίρια της χώρας με τη 
λειτουργία της Ταυτότητας Κτιρίου και την 

έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατα-
σκευών. 

�Ελέγχεται πλήρως η εφαρμογή των αδει-
ών δόμησης κατά τη διάρκεια υλοποίησής 
τους με τη θεσμοθέτηση του Ελεγκτή Δό-
μησης. 

�Θεσπίζονται νέα γνωμοδοτικά όργανα για 
την προστασία και την εξέλιξη της αρχιτε-
κτονικής και καταργούνται τα υπάρχοντα. 

Με την εφαρμογή του νέου τρόπου έκδοσης 
κανονισμού αδειών δόμησης και ελέγχου των 
κατασκευών μειώνεται ο χρόνος έγκρισης και 
έκδοσης οικοδομικών αδειών, εξαλείφεται η 
γραφειοκρατία, ενισχύεται η διαφάνεια και 
τονώνεται η επιχειρηματικότητα.   

Το  κεφάλαια του νομοσχεδίου 

Στο Κεφάλαιο Α’ ορίζεται η διαδικασία χορή-
γησης της έγκρισης δόμησης και της έκδοσης 
της άδειας δόμησης, ο χρόνος ισχύος της και 
οι διαδικασίες ελέγχου των μελετών από την 
Υ.ΔΟΜ. και της ορθής εκτέλεσής τους από 
τους Ελεγκτές Δόμησης. Επίσης θεσπίζεται 
το μητρώο μελετητών και επιβλεπόντων μη-
χανικών. 

Στο Κεφάλαιο Β’ περιλαμβάνονται οι διατά-
ξεις για τους Ελεγκτές Δόμησης και την άσκη-
ση του έργου τους καθώς και οι διατάξεις που 
καθορίζουν την άσκηση του κρατικού ελέγχου 
και εποπτείας στην άσκηση των καθηκόντων 
τους από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ).

Στο Κεφάλαιο Γ’ προβλέπεται η συγκρότη-

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο  
για τις οικοδομικές άδειες

Αλλάζει η λειτουργία των πολεοδομικών υπηρεσιών και ο τρόπος ελέγχου κατασκευών 

Πρόθυμοι να συμβάλλουν στην προώθηση των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), εμφανίζονται οι Έλληνες στη συντρι-
πτική πλειοψηφία τους, όπως προκύπτει από έρευνα που διε-
ξήγαγε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε πανελλαδικό 
επίπεδο. Κατά την παρουσίαση της έρευνας αναφέρθηκε ένα 
εκπληκτικό ποσοστό της τάξης του 67,88%, το οποίο παρά την 
οικονομική κρίση, δήλωσε ότι θα προσέφερε χρήματα, ανάλο-
γα με την οικονομική του κατάσταση, έτσι ώστε να συμβάλλει 
στην εξάπλωση των ΑΠΕ. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός 
ότι, σε ποσοστό 89,07% οι συμμετέχοντες στην έρευνα γνωρί-
ζουν ότι οι ΑΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στο οικογενειακό ει-
σόδημα, την εθνική οικονομία, την περιβαλλοντική προστασία 
και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

ση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και 
του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 
(ΚΕΣΑ) και οι διαδικασίες γνωμοδότησης επί 
των αρχιτεκτονικών μελετών. 

Επίσης προβλέπεται η συγκρότηση του Συμ-
βουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφι-
σβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) για την εξέταση των 
προσφυγών κατά των πορισμάτων των Ελε-
γκτών Δόμησης και των πράξεων ή παραλεί-
ψεων των Υ.ΔΟΜ., καθώς και για την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων των ΣΧΟΠ τα οποία καταρ-
γούνται. 
Τέλος, προβλέπεται η συγκρότηση του Κεντρι-
κού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και 
Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) για την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων του Κεντρικού Συμβουλίου 
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, το 
οποίο και καταργείται.

Οι πολίτες για τις ΑΠΕ Καταλήψεις υπουργείων 

Καϊάφας

Σε κατάληψη πολλών υπουργείων και ανάρτηση πανώ στο Γενι-
κό Λογιστήριο του Κράτους, προχώρησαν οι δημόσιοι υπάλλη-
λοι. Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, οι καταλήψεις πραγματοποιούνται 
με αφορμή την έλευση εκ νέου της τρόικας και τα νέα μέτρα για 
«παραπέρα μείωση εισοδημάτων, νέο μισθολόγιο, φορολογικά 
χαράτσια και μαζικές απολύσεις». Στο υπουργείο Οικονομι-
κών, οι υπάλληλοι δήλωναν ότι θα παραμείνουν για 48 ώρες, 
προκειμένου να εμποδίσουν την προγραμματισμένη συνεργασία 
της τρόικας με τον υπουργό, Ευ.Βενιζέλο.  Καταλήψεις έγιναν, 
επίσης, στα υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Δικαιο-
σύνης, Υγείας και Εργασίας. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
αναρτήθηκε πανώ διαμαρτυρίας.
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΟΡΟΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑ 2.700 ΕΥΡΩ- Στα 
780 ευρώ μεικτά ο κατώτερος βασικός μισθός- Μείωση αποδοχών 
έως 40% για 100.000 υπαλλήλους • ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ- Δεν της δίδονται στοιχεία • Η ΑΘΗΝΑ 
ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ- Δεν συμφώνησε ο κ. Παπανδρέου για 
τουρκικές έρευνες στην Κύπρο.

ΤΑ ΝΕΑ: Σπεύδουν να κλείσουν όλες τις εκκρεμότητες με την τρόικα 
μέχρι τη Δευτέρα- ΔΗΜΟΣΙΟ, ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ! ΕΦΕΔΡΕΙΑ, ΜΙΣΘΟΛΟ-
ΓΙΟ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ • ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΤΟ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ «ΝΑΙ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Οι συνταγματολόγοι Χρυσόγονος, Κατρούγκα-
λος, μέσω «Ε», κρούουν τον κώδωνα- 5 ΝΟΜΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΕΔΡΕΙΑ • Στις τράπεζες τα πρόστιμα- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΟΙ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ • Από τοκετού μέχρι τις αποκλειστι-
κές- ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ 9 ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ • Νέο μισθολό-
γιο- ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΜΙΣΘΟ, ΒΑΘΜΟ • ΕΥΡΩ- EFSF: 
ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΨΗΦΙΣΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ποια είναι η πραγματική εμπλοκή που 
καθυστερεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την εφεδρεία- ΑΠΟ-
ΛΥΣΕΙΣ ΕΔΩ & ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΤΡΟΙΚΑ • ΜΑΧΑΙΡΙ 
ΣΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, ΧΑΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ- Μειώσεις έως 40% στις 
αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων- Δύο ερωτήματα για το σύστημα 
αξιολόγησης • Όλοι εναντίον όλων- ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΙΑ • Οι 
Τούρκοι «κάρφωσαν» και μετά διέψευσαν- «Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΡΗΚΕ 
ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ».

ΕΘΝΟΣ: Εκκαθαρίσεις εδώ και τώρα απαιτεί η τρόικα- ΔΙΠΛΗ ΘΗΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ • Ψήφισε η «Μπουντεσταγκ»- 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ «ΝΑΙ» ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ • Πρεμιέρα 

αύριο- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 34 ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ • Νόμος- φωτιά: ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥ-
ΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Μείωση έως και 1.600 ευρώ το μήνα- ΟΙ ΝΕΟΙ 
ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ • Σχολεία: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ, ΣΑΒ-
ΒΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Σταματήστε το έγκλημα με την υποθήκευση της περιου-
σίας του ελληνικού λαού και τη μετατροπή του δημοσίου χρέους σε 
ενυπόθηκο- ΔΙΩΞΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ 
ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ- Προϋπόθεσις 
για να εμπνεύσουν τους πολίτες.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ξεπερνούν τις 500!...- ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙ 
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!  • Έκθετη η κυβέρνηση και στην Τρόικα- 
ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ  •  Ενώ μόνο το 2010 τα κόμματα επιχορηγήθηκαν 
με 48,8 εκατ. ευρώ!- ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΖΗΤΑ Η 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.

Η ΑΥΓΗ: ΣΤΑ… ΚΑΓΚΕΛΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ- Υπό κατάληψη πάνω από 
600 γυμνάσια και λύκεια για τις ελλείψεις σε βιβλία, καθηγητές και 
γενικότερα το Μνημόνιο στην Παιδεία.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Η κυβέρνηση επιστρατεύει τους εισαγγελείς- ΞΕ-
ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ! ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Τι αλλάζει στις συντάξεις, στα όρια ηλικίας και ποιοι 
εξαιρούνται- ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Συγκλονίζουν οι προφητείες του για όλα όσα 
ζούμε στις ημέρες μας-  Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ Η ΑΞΙΟΛΟ-
ΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ- Καταλήψεις στο υπουργείο Οικονομικών, 
στο Γενικό Λογιστήριο και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ικανοποίηση στην κυβέρνηση- Καλό κλίμα στη συνά-
ντηση- ΘΕΤΙΚΗ Η ΤΡΟΙΚΑ- Πρώτο «ναι» για το πακέτο μέτρων.

ΚΕΡΔΟΣ: Οι συνδικαλιστές της ΑΔΕΔΥ της έκλεισαν την πόρτα σε 
εννέα υπουργεία- Η ΤΡΟΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΑ… ΜΕΤΡΑ- Στο κυρια-
κάτικο υπουργικό συμβούλιο η εργασιακή εφεδρεία- Πράσινο φως 
πήρε το ενιαίο μισθολόγιο και το νέο βαθμολόγιο.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ελληνογερμανική προσπάθεια με πεδία, 
κυρίως, τουρισμό και ενέργεια- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Συνεργασία Χρυσοχοϊδη με Φίλιπ 
Ρέσλερ.

ΕΞΠΡΕΣ: Το Υπουργικό Συμβούλιο μετέθεσε για την Κυριακή την 
τελική απόφαση της κυβέρνησης- ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ «ΕΜΠΛΟΚΗ» 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
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ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 6| 30/09/2011

Μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων ζητεί 
επιτακτικά n τρόικα αδιαφορώντας για την εμπλοκή στο 
θέμα της εργασιακής εφεδρείας.
 Οι επικεφαλής της τριμερούς, οι οποίοι ξεκίνησαν εκ 
νέου χθες διαπραγματεύσεις με τον υπουργό Οικονομικών 
Ευάγγελο Βενιζέλο, εκτιμούν ότι ο νέος θεσμός δεν 
θα αποδώσει δημοσιονομικά οφέλη μέχρι το τέλος του 
έτους και οι αντιπροτείνουν απολύσεις «εδώ και τώρα». 
Κι αυτό καθώς τα τεχνικά κλιμάκια έχουν ενημερωθεί 
πως η ανταπόκριση των διοικήσεων των ΔΕΚΟ δεν ήταν n 
αναμενόμενη. Από τους 151 φορείς ζητήθηκε  να τεθεί σε 
εφεδρεία το 10%των υπαλλήλων τους, αλλά απάντησαν μόνο 
περίπου 90 φορείς. Και το σημαντικότερο οι διοικήσεις 
των φορέων αυτών πρότειναν να τεθούν σε εφεδρεία 300 
υπάλληλοι, τη στιγμή που το οικονομικό επιτελείο είχε θέσει 
ως στόχο 3.500 υπαλλήλους.
 Για τη χθεσινή σύσκεψη με την τρόικα, κύκλοι του 
υπουργείου Οικονομικών τόνιζαν πως πραγματοποιήθηκε 
σε «θετικό» και «δημιουργικό» κλίμα. Οι συναντήσεις με 
την τρόικα θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με τον κ. 
Βενιζέλο αλλά και με άλλους υπουργούς της κυβέρνησης, 
επί του συνόλου των θεμάτων που βρίσκονται σε 
εκκρεμότητα.
 Πιο αναλυτικά στόχος των διαπραγματεύσεων είναι να 
«κλειδώσει» n συμφωνία για τα μέτρα του 2011 και του 2012, 
ώστε να συνταχθεί το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, 
αλλά και να εξειδικευτούν οι παρεμβάσεις για τη διετία 
2013-2014, ώστε να αποδεσμευτούν εγκαίρως τα 8 δισ. 
ευρώ της έκτης δόσης. 
   Σύμφωνα με πληροφορίες, επιδίωξη είναι οι συνομιλίες 
με την τρόικα να έχουν ολοκληρωθεί έως τις αρχές της 
ερχόμενης εβδομάδας, ώστε να δρομολογηθεί εγκαίρως 
n διαδικασία εκταμίευσης της έκτης δόσης. Ψηλά στην 
ατζέντα της τρόικας είναι το θέμα της εφεδρείας στο 
Δημόσιο καθώς κεντρικός άξονας των απαιτήσεών της 
είναι n δραστική μείωση της μισθολογικής δαπάνης με 
ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα. Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη, 
υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών άφηνε 
ανοικτό το ενδεχόμενο ακόμη και απολύσεων δημοσίων 
υπαλλήλων φέτος, εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι που 
έχουν τεθεί για την εφεδρεία. Στο «μικροσκόπιο» της 
τρόικας τίθενται και οι ρυθμίσεις για το νέο μισθολόγιο στο 
δημόσιο, που κατατίθεται ως νομοσχέδιο στη Βουλή εντός 
της επόμενης εβδομάδας, ενώ αμετακίνητη είναι n θέση 
των πιστωτών για άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και 
επίσπευση των αποκρατικοποιήσεων.
 Στη χθεσινή συνάντηση συμμετείχαν οι κ. M. Μορς και 
Κ. Μαζούχ από την Κομισιόν και την EKT αντίστοιχα, 
ενώ απουσίαζε λόγω ασθένειας ο Π. Τόμσεν από το ΔΝΤ. 
Αμέσως μετά τη συνάντηση με την τρόικα, συνήλθε το 

συμβούλιο συστημικής  ευστάθειας υπό τον κ. Βενιζέλο για 
την τακτική, όπως υποστήριζαν χθες κυβερνητικές αλλά και 
τραπεζικές πηγές συνεδρίασή του.
 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 7| 30/09/2011

Τους δημοσίους υπαλλήλους που χρωστούν στο 
Δημόσιο άρχισε να κυνηγάει το υπουργείο Οικονομικών 
προχωρώντας σε κατασχέσεις μισθών για να εισπράξει 
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με εντολή του υπουργείου 
Οικονομικών, οι εφορίες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν 
εντατικά το μέτρο των κατασχέσεων μισθών αποσπώντας 
από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας σημαντικά ποσά 
από τις ήδη «ψαλιδισμένες» αποδοχές πολλών δημοσίων 
υπαλλήλων. To μέτρο εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους 
του ιδιωτικού τομέα με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το 
Δημόσιο μετά από συνεννόηση με τις επιχειρήσεις.
 Όπως λένε στο υπουργείο το μέτρο των κατασχέσεων 
μισθών δεν είναι καινούργιο αλλά προβλέπεται εδώ και 
πολλά έτη από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 
Προϋπόθεση για την εφαρμογή του μέτρου είναι ο μηνιαίος 
μισθός να είναι μεγαλύτερος των 1.000 ευρώ και το 
εναπομείναν, μετά την κατάσχεση, υπόλοιπο του μισθού 
να μην είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ. Έτσι, από τις 
ήδη συρρικνωμένες αποδοχές των υπαλλήλων n εφορία 
κατάσχει πλέον σημαντικά ποσά, τα οποία υπολογίζονται 
μέχρι και στο 25% των συνολικών ονομαστικών καθαρών 
αποδοχών, προκειμένου να διασφαλίσει την είσπραξη των 
οφειλομένων. Με τις κατασχέσεις μισθών και οφειλών 
στα χέρια τρίτων και τους ιδιώτες (ελεγκτικές εταιρείες 
και δικηγορικά γραφεία) που ρίχνονται στο «κυνήγι» των 
15.000 μεγαλο-οφειλετών του Δημοσίου το υπουργείο 
Οικονομικών επιχειρεί να εισπράξει σημαντικά ποσά από 
τα ληξιπρόθεσμα χρέη και να ενισχύσει τα έσοδα του 
προϋπολογισμού. 
Βέβαια οι υπάλληλοι - οφειλέτες όταν πηγαίνουν 
στην τράπεζα για να εισπράξουν ης αποδοχές τους 
βρίσκονται προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Μιλώντας χθες 
σε ραδιοφωνικό σταθμό ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Πολιτικής Αεροπορίας Β. Αλεβιζόπουλος, 
επεσήμανε ότι 20 υπάλληλοι της υπηρεσίας έχουν ήδη 
υποστεί κατασχέσεις μισθών από την εφορία για χρέη 
προς το Δημόσιο. Τις κατασχέσεις μισθών επιβεβαίωσε 
και n πρόεδρος του γενικού συμβουλίου της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας των Εφοριακών κ. Φρόσω Σταυράκη. «Είναι 
ένα μέτρο που ισχύει πάρα πολλά χρόνια και για τους 
ιδιωτικούς υπαλλήλους και για τις επιχειρήσεις και τις 
μεταξύ τους συναλλαγές. Μπορεί το τελευταίο χρονικό 
διάστημα να έχει ενεργοποιηθεί πιο πολύ, αλλά σε σχέση 
με τις περικοπές που υπάρχουν και είναι μεγάλες και 
δυσβάστακτες αυτό το μέτρο γίνεται ακόμη πιο επώδυνο», 
δήλωσε χαρακτηριστικά.
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΕ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011 

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα 15| 30/09/2011

Σε μισό δισ. ευρώ ανέρχονται οι επενδύσεις σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έγιναν στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2011.  Σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
Στερεάς Ελλάδας, το ύψος των επενδύσεων έφθασε το 
εντυπωσιακό ποσό των 553.032.948 ευρώ, που αναδεικνύει 
τη χωρική ενότητα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας σε 
ατμομηχανή της χώρας σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στις 
ΑΠΕ και αποδεικνύει τις τεράστιες δυνατότητες για ενός 
διαφορετικού τύπου ανάπτυξη που είναι εφικτή. 
Aπό 1/1/2011 μέχρι 15/9/2011 έχουν εκδοθεί 43 αποφάσεις 
της γενικής γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κυρίας Καλλιόπης 
Γερακούδη, που αφορούν: Άδειες εγκατάστασης και 
λειτουργίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ και συγκεκριμένα 20 φωτοβολταϊκούς σταθμούς 
(Φ/Β), 22 αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και 1 μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό 
(ΜΥΗΣ). Η συνολική ισχύς των προς εγκατάσταση 
και λειτουργούντων σταθμών είναι 425,62 MW και ο 
συνολικός προϋπολογισμός τους είναι 553.032.948 ευρώ. 
Από αυτούς 6 φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε Στερεά 
Ελλάδα και 14 σε Θεσσαλία, 1 ΑΣΠΗΕ σε Θεσσαλία και 
21 σε Στερεά Ελλάδα και 1 ΜΥΗΣ σε Στερεά Ελλάδα. 
Από τις 43 άδειες που εκδόθηκαν, οι 24 αφορούν 
άδειες εγκατάστασης συνολικής ισχύος 264,71 MW και 
συνολικού προϋπολογισμού 384.121.966 ευρώ και οι 19 
αφορούν άδειες λειτουργίας συνολικής ισχύος 160,91 
MW και συνολικού προϋπολογισμού 168.910.982 ευρώ. 
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το ΥΠΕΚΑ και τη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (PAE), στην περιοχή χωρικής 
αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
Στερεάς Ελλάδας, έχουν χορηγηθεί 242 άδειες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Από αυτές, 77 αφορούν 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς 
(27 στη Θεσσαλία και 50 στη Στερεά Ελλάδα), 6 από 
βιοαέριο (5 στη Θεσσαλία και 1 στη Στερεά Ελλάδα), 41 από 
μικρά υδροηλεκτρικά (15 στη Θεσσαλία και 26 στη Στερεά 
Ελλάδα) και 118 από φωτοβολταϊκά (48 στη Θεσσαλία και 70 
στη Στερεά Ελλάδα).
 Οι δικαιούχοι αυτών των αδειών παραγωγής πρέπει να 
προχωρήσουν στην έκδοση αδειών εγκατάστασης σε 
διάστημα 30 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης τους, 
διαφορετικά αυτές παύουν να ισχύουν. 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 11| 30/09/2011

Στη ματαίωση του διαγωνισμού για την εγκατάσταση 
τρίτης ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στον Αθερινόλακκο 

Κρήτης, ισχύος 95 έως 105 MW πρoχώρησε το διοικητικό 
συμβούλιο της ΔΕΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες n ακύρωση 
αποφασίστηκε τόσο λόγω των δυσκολιών άντλησης 
τραπεζικής χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει n ΔΕΗ όσο 
και στην αναθεώρηση του προγράμματος κάλυψης των 
αναγκών ηλεκτροδότησης της Κρήτης ο οποίος φαίνεται 
ότι πλέον στρέφεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό σης ΑΠΕ. 
Σημειώνεται oτι έχουν ανακοινωθεί και εγκριθεί από τη PAE 
τεράστιες ιδιωτικές επενδύσεις παραγωγής ρεύματος από 
ΑΠΕ, ενώ σχεδιάζεται και n διασύνδεση της Κρήτης με το 
ηπειρωτικό σύστημα.

ΕΚΠΟΙΖΩ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 35| 30/09/2011

Προειδοποιητικό καμπανάκι για επερχόμενη έκρηξη 
πλειστηριασμών ακινήτων από τον Ιανουάριο του 2012 
χτύπησε χθες η ΕΚΠΟΙΖΩ, καλώντας την κυβέρνηση 
να προστατεύσει τους υπερχρεωμένους πολίτες, 
απαγορεύοντας κάθε πλειστηριασμό κύριας κατοικίας από 
τις τράπεζες για τα επόμενα 3 χρόνια.
 To αίτημα της ΕΚΠΟΙΖΩ έρχεται έπειτα από τη διαπίστωση 
ότι την ίδια στιγμή που οι τράπεζες μποϊκοτάρουν με 
κάθε τρόπο το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, 
αρνούμενες να ανταποκριθούν σε χιλιάδες αιτήματα για 
εξώδικο συμβιβασμό, παράλληλα έχουν ξεκινήσει να 
κοινοποιούν σωρηδόν το τελευταίο διάστημα προγράμματα 
πλειστηριασμών για τις πρώτες μέρες του 2012 (στις 
31/12/2011 λήγει η περίοδος αναστολής πλειστηριασμών). 
Η καταναλωτική οργάνωση έχει αποστείλει μέχρι σήμερα 
14.000 αιτήματα εξωδικαστικού συμβιβασμού προς 
τράπεζες, για 3.600 μεμονωμένους οφειλέτες και δεν έχει 
πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής κανένας εξωδικαστικός 
συμβιβασμός. Αντιθέτως, κοινοποιούνται προγράμματα 
πλειστηριασμών για το 2012.
 Εν όψει του κινδύνου να βγουν στο σφυρί ακόμη και σπίτια 
δανειοληπτών οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες να 
αξιοποιήσουν τη νομοθεσία, η ΕΚΠΟΙΖΩ ζήτησε επιπλέον 
με επιστολή της στα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, 
Εργασίας και Δικαιοσύνης να τροποποιηθεί ο σχετικός 
νόμος 3869/2010, ώστε να αναστέλλονται αυτοδίκαια από 
την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο τα καταδιωκτικά 
μέτρα. 
Παρά τις θετικές, για τους δανειολήπτες, αποφάσεις, που 
έχουν εκδοθεί από τα Ειρηνοδικεία το τελευταίο διάστημα, 
τα προβλήματα με την εφαρμογή του νόμου είναι μεγάλα. 
Τόσο οι ειρηνοδίκες όσο και οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν 
επαρκούν στον αριθμό, με αποτέλεσμα την αργή προώθηση 
των αιτήσεων και την εκδίκαση υποθέσεων σε διάστημα που 
υπερβαίνει το προβλεπόμενο εξάμηνο, ενώ ο αριθμός των 
αιτήσεων αυξάνεται ραγδαία.


