
Στοιχεία για 1.500 παράνομες αντισεισμικές μελέτες, που έχουν κατατεθεί 
μόνο από τεχνολόγους και αποφοίτους ΚΑΤΕΕ στις πολεοδομίες κατέθεσε 
χθες στην Επιτροπή της Βουλής ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης 
ασκώντας παρέμβαση στην κοινοβουλευτική διαδικασία επεξεργασίας του 
νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ για το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

“Να πάρει ο διάολος τους ευρωπαίους αρχηγούς 
κρατών, αν δεν καταφέρουν να σώσουν την Ελ-
λάδα” !
Έκφραση ασυνήθιστη, διατυπωμένη από τον 
93χρονο Γερμανό πρώην  καγκελάριο Χέλμουτ 
Σμιτ (1974-1982), ο οποίος χαρακτήρισε τερά-
στιο στοίχημα για το μέλλον της Ευρώπης την 
ελληνική διάσωση, προσθέτοντας ότι μία ελληνι-
κή αδυναμία πληρωμών θα ήταν μεν συμφορά 
«αλλά όχι τέτοια που θα απειλούσε την ύπαρξη 
των Ελλήνων ή των Ευρωπαίων» και αυτό ισχύει 
«τόσο για τις οικονομικές όσο και για τις πολιτικές 
συνέπειες μιας χρεοκοπίας», καθώς, σε αυτή την 
περίπτωση «θα μειωνόταν περισσότερο» η εμπι-
στοσύνη στην Κοινότητα των 27 κρατών-μελών. 
Ο ίδιος πρωτοστάτησε στην δημιουργία της Ε.Ε. 
προώθησε την ιδέα της ΟΝΕ, υπήρξε ένθερμος 
υποστηριχτής της ένταξης της Ελλάδας στην 
Κοινότητα. Ξέρει, σίγουρα, περισσότερα απ’ όσα 
λέει. Κι οπωσδήποτε αντιλαμβάνεται αυτό που 
όλοι πλέον γνωρίζουμε και κάποιοι έχουν το θάρ-
ρος να το διατυπώσουν δημόσια: ότι οι Ευρωπαίοι 
ηγέτες είναι κατώτεροι των περιστάσεων.
Ζητώντας να γίνουν επιχειρηματικές επενδύσεις 
στην Ελλάδα έδωσε και το στίγμα του είδους της 
διάσωσης την οποία εκείνος εννοεί και εν τέλει 
οφείλει να υπηρετήσει η ευρωπαϊκή πολιτική.
Δεν δίστασε να αναφερθεί στην φοβία των πατρι-
ωτών του για τις καταθέσεις τους, τονίζοντας ότι 
«αν υπάρχουν Γερμανοί που φοβούνται, τότε κάτι 
τους έχει φοβίσει. Για παράδειγμα, οι πηχυαίοι 
τίτλοι του Spiegel ή της Bild» είπε χαρακτηριστικά, 
επιβεβαιώνοντας, εμμέσως, πλην, όμως, σαφώς 
το ρόλο ορισμένων ΜΜΕ τον οποίο – λιγότερο ή 
περισσότερο – έχουν αντιληφθεί όλοι οι σκεπτό-
μενοι πολίτες.

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

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΚΑ

Διευκρινίσεις για  
τις αμοιβές μηχανικών 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

-«Η αμοιβή του μηχανικού για 
τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων 
και τις μεταβιβάσεις ακινήτων 
θα καθαρίζεται με ελεύθερη 
συμφωνία μεταξύ του μηχανι-
κού και του πολίτη. Ταυτοχρό-
νως όμως ο υπολογισμός της 
αμοιβής και των κρατήσεων 
θα γίνεται με βάση τα νόμιμα, 
δηλαδή τα προβλεπόμενα στο 
νόμο 3919/2011». Αυτή την 
απάντηση έδωσε ο πρόεδρος 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας Χρήστος Σπίρτζης σε 
δημοσιογραφικές ερωτήσεις, 
σε συνέχεια διευκρινιστικής 
ανακοίνωσης που εξέδωσε 
χθες το βράδυ το ΥΠΕΚΑ. 
Αναλυτικά στην ανακοίνωση 
του υπουργείου αναφέρονται 
τα εξής:
• «Για τη μεταβίβαση οικοπέ-
δων και γηπέδων στα οποία 
δεν υπάρχει κτίσμα απαιτείται 
δήλωση  του ιδιοκτήτη και βε-
βαίωση του μηχανικού ότι δεν 
υπάρχει κτίσμα, συνοδευόμε-
νη από τοπογραφικό διάγραμ-
μα, σύμφωνα με τα οριζόμενα  
σχετικά στο άρθρο 24 παρά-
γραφος 2β του ν.4014/2011,
• Σχετικά με τις αμοιβές των 
μηχανικών για την παροχή των 
υπηρεσιών τους για την ένταξη 
αυθαίρετων κατασκευών στις 
διατάξεις του ν. 4014/2011 

καθώς και για την έκδοση βε-
βαιώσεων για τη μεταβίβαση 
ακίνητων, ότι είναι αντικείμενο 
ελεύθερης διαπραγμάτευσης 
των μερών, σύμφωνα με το ν. 
3919/2011»
• Το ΥΠΕΚΑ σημειώνει ακόμη 
ότι «διευρύνει άμεσα, το αρ-
γότερο εντός δύο εβδομάδων, 
την ηλεκτρονική πλατφόρμα, 
προκειμένου να συμπεριλάβει 
την κατάθεση με ηλεκτρονικό 
τρόπο όλων των βεβαιώσεων 
μηχανικών που απαιτούνται 
για την μεταβίβαση ακινή-
των, τόσο αυτών που έχουν 
εκδοθεί όσο και αυτών που θα 
εκδοθούν, ώστε να καταστούν 
διαφανείς οι πράξεις και να 
ελέγχεται η φερεγγυότητα  
τους και οι ευθύνες των μηχα-
νικών».

Το είδος και η 
κατηγορία του 
ακινήτου,  
οι προβλεπόμενες 
εργασίες, όπως 
π.χ. στατικές  
μελέτες,  
αποτυπώσεις, 
τεχνικές  
εκθέσεις,  
υπολογισμός 
προστίμων κλπ θα 
διαμορφώνουν το 
ύψος της αμοιβής, 
με βάση αναφοράς 
τις νόμιμες αμοι-
βές και κρατήσεις.
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Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 6-10-2011 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
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ΗΜΕΡΙΔΑ: Νερό - Περιβάλλον – Πολιτισμός 
ΑΘΗΝΑ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: «Ελληνο-Γερμανική Ανταλλαγή 
Εμπειρίας για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
για τα Αστικά Λύματα»
ΑΘΗΝΑ

Υπουργείο Πολιτισμού και 
Τουρισμού, Εθνικό Κέντρο 
Περιβάλλοντος και Αειφόρου 
Ανάπτυξης

Ειδική Γραμματεία Υδάτων του 
ΥΠΕΚΑ, Γερμανικό Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Προστασίας 
της Φύσης και Πυρηνικής 
Ασφάλειας

Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η έκθεση διπλωματικών 
εργασιών που διοργανώνεται από το Τμήμα Αρχιτε-
κτόνων του Α.Π.Θ. και την Αρχιτεκτονική Σχολή του 
Τεχνικού Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης (ITU) στην 
Αποθήκη 7 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Η έκθεση –που 
θα διαρκέσει ως τις 7 Νοεμβρίου 2011- παρουσιάζει 
100 εργασίες (50 από κάθε Σχολή).
Οι εργασίες που εκτίθενται έχουν  επιλεγεί από το 
συνολικό αριθμό των διπλωματικών εργασιών που 
υποβλήθηκαν στις δύο Σχολές κατά το τρέχον ακαδη-
μαϊκό έτος. Η επιλογή έγινε από επιτροπή Ελλήνων και 
Τούρκων καθηγητών από τις δύο Σχολές.
Σκοπός της έκθεσης είναι να προβάλει και να αναδεί-
ξει, με συγκριτικό τρόπο, τις πολλαπλές διαστάσεις που 
έχει η διδασκαλία και η έρευνα του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού, με την ευρεία έννοια του όρου, ώστε 
να περικλείει όλα τα πεδία και τις προσεγγίσεις που 
περιλαμβάνονται στις αρχιτεκτονικές σπουδές.
Οι διπλωματικές εργασίες παρουσιάζονται στην 
ιστοσελίδα:
http://thessaloniki-istanbul-arch.eu
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Aπό 18 έως 20 Οκτωβρίου 2011, θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,  ημερίδες ενημέρω-
σης για ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει χρόνους ασφάλισης στην Ελλάδα και στη Γερμανία, με 
σκοπό την πληροφόρησή τους για τις ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις και τα δικαιώματα συνταξιοδότη-
σης, τόσο από γερμανικής, όσο και από ελληνικής πλευράς.
Συγκεκριμένα οι ημερίδες ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών 
Ασφαλιστικών Σχέσεων στην οδό Χαλκοκονδύλη 17, τις παραπάνω ημερομηνίες -από 8.00 π.μ. έως 16.00 
μ.μ.- κατόπιν ραντεβού.
Οι ασφαλισμένοι που ενδιαφέρονται, μπορούν να προγραμματίσουν ραντεβού κατά το χρονικό διάστημα έως 
14/10/2011 στα τηλέφωνα: 210-6783695 και 210-6774796 (ώρες 09.00-14.00).
Η ενημέρωση θα αφορά στην προσωπική περίπτωση κάθε ασφαλισμένου ξεχωριστά και θα πραγματοποιεί-
ται από εκπροσώπους των φορέων της γερμανικής ασφάλισης συντάξεων - Deutsche Rentenversicherung 
με παράλληλη on-line σύνδεση με τα αρχεία της, καθώς και των φορέων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ.

Πληροφορίες: http://www.ika.gr/gr/infopages/press/20110929.cfm

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: «Σεισμική επάρκεια μνημείων»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΑΣΠ, Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης - Πρόγνωσης 
Σεισμών, με τη συνεργασία του 
ΤΕΕ-Κεντρικής Μακεδονίας
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ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΣφΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

ΑΘΗΝΑ
Κυβερνητική σύσκεψη υπό την προεδρία του 
Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, θα πραγματοποιηθεί 
σήμερα στις 10 το πρωί στη Βουλή.

Την Αθήνα επισκέπτεται σήμερα ο αντικαγκελάριος 
και υπουργός Οικονομίας και Τεχνολογίας της Γερμα-
νίας,  Φ. Ρέσλερ, κατόπιν πρόσκλησης του υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  Μ.  
Χρυσοχοϊδη.

Στις 2.15 μ.μ. ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου θα 
συναντηθεί, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρόεδρο 
της  Ουκρανίας V. Yanukovych. 

Διάλεξη με θέμα «Η μεγάλη μινωική έκρηξη και το 
τσουνάμι της Θήρας: γεωλογικές, αρχαιολογικές, 
υδροδυναμικές και μυθολογικές μαρτυρίες», διορ-
γανώνει στις 4 Νοεμβρίου 2011 η Εταιρεία Μελέτης 
Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας, στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), στις 6 μ.μ. 
Ομιλητής θα είναι ο δρ. Γερ. Παπαδόπουλος (Διευθυ-
ντής Ερευνών Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Εθνικό Αστε-
ροσκοπείο Αθηνών).
Πληροφορίες: Tηλ. : 210 5235781, 210 3822441, e-mail: 
emaemsociety@gmail.com 

Το τσουνάμι της Θήρας

Έκθεση διπλωματικών εργασιών
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Υπογράφηκε, από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, της 
Υπουργικής Απόφασης ο νέος Κανονισμός Αδειών Πα-
ραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (Α.Π.Ε) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α).
Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι ο νέος Κανονισμός Αδειών, 
αποσκοπεί αφ’ ενός στη βελτιστοποίηση και αφ’ ετέρου 
στην απλούστευση της διαδικασίας υποβολής και αξιολό-
γησης αιτήσεων έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τη Ρυθμιστι-
κή Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), σύμφωνα με τις επιταγές του 
νέου Νομοθετικού πλαισίου (ν.3851/2010 και ν.4001/2011), 
συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη προώθηση 
των έργων ΑΠΕ και στην επίτευξη των συναφών εθνικών 
ενεργειακών στόχων. Στόχος του είναι, να αποδοθεί στους 

ενδιαφερόμενους ένα εύχρηστο Κανονιστικό εργαλείο 
που θα διασφαλίζει διαφάνεια και ισότιμη μεταχείριση 
των αιτούντων, προς όφελος της εθνικής οικονομίας, του 
περιβάλλοντος και των καταναλωτών.
Ο νέος Κανονισμός κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: 
Εφαρμόζει και εξειδικεύει τις ρυθμίσεις του νόμου 
3851/2010, με τον οποίο διαμορφώθηκαν νέοι όροι για 
την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ. 
Αποτυπώνει τη σωρευμένη πολυετή εμπειρία των εμπλε-
κομένων φορέων στον τομέα αυτό, εισάγοντας νέες εξει-
δικευμένες ρυθμίσεις, ή τροποποιώντας τις υφιστάμενες, 
με στόχο να είναι πρακτικά εφαρμόσιμες. 
Διαμορφώνει και περιγράφει νέες, στοχευμένες δια-

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Νέος κανονισμός αδειών από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

Με το νέο κανονισμό ολοκληρώνεται το βασικό 
Ρυθμιστικό Πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία 
Έκδοσης Άδειας Παραγωγής.

δικασίες για μορφές ΑΠΕ που εμφανίσθηκαν σχετικά 
πρόσφατα στην αγορά ενέργειας. Οι κύριες ρυθμίσεις, που 
διαφοροποιούνται σε σχέση με το υφιστάμενο Κανονιστικό πλαί-
σιο για την έκδοση της Άδειας Παραγωγής, είναι οι ακόλουθες:
Α) Απλοποιείται η διαδικασία υποβολής και δημόσιας γνωστο-
ποίησης αιτήσεων για Άδεια Παραγωγής στη ΡΑΕ. 
Β) Θεσπίζεται ειδική και διαφανής διαδικασία αδειοδότησης για 
τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα.
Γ) Για τη διασφάλιση της αναγκαίας διαφάνειας και ευρείας 
δημοσιότητας όσον αφορά τη διαδικασία δημοσιοποίησης των 
αιτήσεων, η ΡΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει 
σχετικά τους Καλλικρατικούς Δήμους, ώστε να επιτυγχάνεται 
η αποτελεσματικότερη διάχυση της πληροφορίας στις τοπικές 
κοινωνίες.
Δ) Ενσωματώνονται τα νέα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέ-
πονται στο Νόμο, δηλαδή η συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, καθώς και η συμβατότητα 
των έργων με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, ενώ τα υφιστάμενα κρι-
τήρια (π.χ. αξιολόγηση οικονομικής επάρκειας) προσαρμόζονται 
στο νέο Νομοθετικό πλαίσιο.
Ε) Αποσαφηνίζεται το καθεστώς ανανέωσης της Άδειας 
Παραγωγής.
ΣΤ) Απλουστεύεται η διαδικασία τροποποίησης της Άδειας λόγω 
αλλαγής στην εταιρική σύνθεση του αδειούχου.
Ζ) Εισάγεται ρύθμιση για την υποχρέωση γνωστοποίησης της 
μεταβολής στοιχείων της Άδειας, για την οποία δεν απαιτείται η 
τήρηση της διαδικασίας τροποποίησης.
Η) Εισάγονται εξειδικευμένες ρυθμίσεις για τεχνολογίες ΑΠΕ 
που αναπτύσσονται ήδη δυναμικά, μετά την παροχή σχετικών 
κινήτρων στο πρόσφατο Νομοθετικό πλαίσιο (ν.3851/2010). 
Π.χ. σταθμοί ΑΠΕ που συνδυάζονται με αφαλάτωση στα νησιά, 
ηλιοθερμικοί σταθμοί κ.α.
Θ) Θεσπίζεται λεπτομερής διαδικασία ανάκλησης των Αδειών 
Παραγωγής.

Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ επιβλήθηκε αποκλεισμός προσωρινού Ενεργει-
ακού Επιθεωρητή, για ένα έτος, από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων.  
Η κύρωση επιβλήθηκε κατόπιν ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρη-
τών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), γιατί διαπιστώθηκαν τα εξής:
 αναγραφή ανακριβών ενεργειακών στοιχείων επί Πιστοποιητικών Ενεργεια-

κής Απόδοσης που είχε εκδώσει,
υποβολή ανακριβών στοιχείων και
  πλημμελής εκπλήρωση των επιστημονικών και επαγγελματικών καθηκόντων.
Η ΕΥΕΠΕΝ συνεχίζει σε εντατικό ρυθμό τους ελέγχους της σε Πιστοποιητικά 
Ενεργειακής Απόδοσης, που έχουν καταχωρηθεί στο Αρχείο Επιθεώρησης 
Κτιρίων, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθότητας των ενεργειακών ελέγχων, 
της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους Ενεργειακούς Επι-
θεωρητές και κυρίως τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας της διαδικασίας ενερ-
γειακής επιθεώρησης. Αντίστοιχη αντιμετώπιση παρόμοια περιστατικά που 
θα διαπιστωθούν από την ΕΥΕΠΕΝ..

«Καμπάνα» σε προσωρινό Ενεργειακό Επιθεωρητή
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Λογικότερη θεωρεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ την εισαγωγή ηλιακής ενέρ-
γειας από χώρες όπως η Ελλάδα έναντι των επιδοτήσεων για παραγωγή ηλιακής ενέργειας 
εντός της Γερμανίας, υποστηρίζοντας πως ο κλάδος δεν έχει αποδειχθεί οικονομικά βιώσιμος 
στη γερμανική αγορά, καθώς παράγει, τελικά, ελάχιστη ενέργεια !
Μιλώντας στο συνέδριο του κόμματός της η Γερμανίδα Καγγελάριος ουσιαστικά επέκρινε την 
ίδια της την κυβέρνηση, για τις λεγόμενες εγγυημένες τιμές αγοράς, που συνιστούν μια έμ-
μεση αλλά ισχυρή επιδότηση για τους παραγωγούς ενέργειας από τον ήλιο. «Αντ’ αυτού, είναι 
προτιμότερο να γίνεται εισαγωγή ηλιακής ενέργειας από χώρες με μεγαλύτερη ηλιοφάνεια 
όπως η Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η Ευρώπη, πάντως, είναι με απόσταση η μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως για την ηλιακή ενέρ-
γεια, ωστόσο, όπως επισημαίνεται από τους ειδικούς, εξαρτάται ακόμη από τις κρατικές επιδο-
τήσεις επειδή η ηλιακή ενέργεια είναι σχεδόν οκτώ φορές ακριβότερη από την ενέργεια που 
παράγεται με συμβατικούς τρόπους (άνθρακα ή φυσικό αέριο).
Παρόλα αυτά, φωτοβολταϊκά πάρκα “φυτρώνουν” διαρκώς, όπως αυτό στη Σεβίλη, το οποίο 
εγκαινίασαν ο Ισπανός βασιλιάς Juan Carlos I (Α) και ο διάδοχος του θρόνου του Αμπού Ντά-
μπι Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (Δ), το οποίο είναι καινοτόμο, καθώς διαθέτει και 
έναν κεντρικό πύργο συγκέντρωσης 
της ενέργειας.

ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΘΕΛΕΙ Η ΜΕΡΚΕΛ

Ο Λίνους Πόλινγκ, βραβευμένος δύο φορές με το 
Νόμπελ, χλεύαζε τον Ισραηλινό επιστήμονα Nτάνιελ 
Σέχτμαν όταν το 1984 δημοσίευσε την ανακάλυψή 
του για του «ημι-κρυστάλλους» κατά τρόπο που απά-
δει σε επιστήμονα: «Δεν υπάρχουν ημι-κρύσταλλοι, 
υπάρχουν μόνο ημι-επιστήμονες» είπε, ενώ παρεμ-
φερή στάση τήρησαν κορυφαίοι συνάδελφοί του, όταν 
υποστήριξε ότι είδε στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
κρυστάλλους με πενταγωνική συμμετρία. Σήμερα οι 
επιστήμονες πειραματίζονται πλέον με ημικρυσταλλι-
κές αντικολλητικές επιστρώσεις για τηγάνια, ημικρυ-
σταλλικά μονωτικά και φωτοδιόδους, τα γνωστά LED 
και η Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, αποφάσισε να 
του απονείμει χτες το Νόμπελ Χημείας, αφού είναι ο 
άνθρωπος που μας έκανε να αλλάξουμε θεμελιωδώς 
τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη στερεά ύλη.
Ο 70χρονος σήμερα ερευνητής, ο οποίος εργάζεται 
ως καθηγητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Χάιφα, 
πήρε με καθυστέρηση την εκδίκησή του απέναντι σε 
όσους βιάστηκαν να κρίνουν την δουλειά του. Η δικαί-
ωση, πάντως, είχε έρθει νωρίτερα, το 1987 όταν Γάλ-
λοι ερευνητές κατάφεραν να δημιουργήσουν ημικρυ-
στάλλους αρκετά μεγάλους ώστε να μελετηθούν με 
κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ, αυτά που ονομάζονται 
απεριοδικά μωσαϊκά και μοιάζουν πολύ με τα αραβι-
κά μωσαϊκά, όπως αυτά στην Αλάμπρα.

Σε ηλικία 56 ετών πέθανε ο 
συνιδρυτής και πρώην διευθύ-
νων σύμβουλος της Apple Στιβ 
Τζομπς, έπειτα από πολύχρονη 
μάχη με τον καρκίνο. Ο θάνατός 
του ανακοινώθηκε τις πρώτες 
πρωινές ώρες (ώρα Ελλάδος). 
Εμβληματική προσωπικότητα 
της Silicon Valley, ο Στιβ Τζομπς 
υπήρξε ο εμπνευστής των υπο-

λογιστών Macintosh, του iPod, του iphone και του iPad, 
φέρνοντας επανάσταση στο χώρο της υψηλής τεχνο-
λογίας. Μόλις τον περασμένο Αύγουστο παραιτήθηκε 
από διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας 
τεχνολογίας στον κόσμο, δίνοντας τα ηνία στον νυν επι-
κεφαλής της Apple Τιμ Κουκ.

ΕΝΑ ΝΟΜΠΕΛ ΓΙΑ …«ΗΜΙ-
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ»

ΛΕΙΠΕΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ   
ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την τραγική πλημ-
μύρα με τα υγρά τοξικά απόβλητα του  εργοστα-
σίου αλουμίνας Ajkai Timfoldgyar, στην Kolontar 
της Ουγγαρίας, η οποία είχε ως συνέπεια τον θά-
νατο δέκα ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό 
πάνω από εκατό. Ήταν από τα μεγαλύτερα βιομη-
χανικά δυστυχήματα των τελευταίων ετών, που 
εκτός της Ουγγαρίας έπληξε και άλλες περιοχές 
της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς μέρος από το ένα 
εκατομμύριο κυβικά μέτρα τοξικών αποβλήτων, 
διοχετεύθηκαν στα μεγάλα ποτάμια της περιοχής. 
Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την κατάσταση 
τρεις ημέρες μετά το δυστύχημα (7/10/2010) και 
σήμερα (για την ακρίβεια 30/9/2011) δόθηκαν στην 
δημοσιότητα από την Greenpeace.
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Την Αθήνα επισκέπτεται σήμερα, ο αντικαγκελάριος και υπουργός 
Οικονομίας και Τεχνολογίας της Γερμανίας, κ. Φίλιπ Ρέσλερ, κα-
τόπιν πρόσκλησης του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. 
Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας των 
δύο υπουργών για την ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος 
γερμανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, την αύξηση των ελληνι-
κών εξαγωγών προς τη Γερμανία, αλλά και την παροχή τεχνογνω-
σίας και διοικητικής εμπειρίας σε θέματα ριζικών διαρθρωτικών 
αλλαγών στην πραγματική οικονομία.
Επισημαίνεται, ότι ο κ. Ρέσλερ θα είναι επικεφαλής πολυπλη-
θούς επιχειρηματικής αποστολής που αποτελείται από Γερμανούς 
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της 
ενέργειας, με αιχμή το πρόγραμμα «Ήλιος» του real estate, της 
βιομηχανίας κτλ. 
Παράλληλα, οι Γερμανοί επιχειρηματίες θα συμμετάσχουν στο 
Ελληνογερμανικό business forum που διοργανώνει από κοινού ο 
ΣΕΒ με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο και τον Γερμανικό Σύνδεσμο Βιομηχανιών (BDI), ενώ θα 
πραγματοποιήσουν και κατ’ ιδίαν επαφές με Έλληνες επιχειρημα-
τίες.   
Σχετικά με την αυριανή επίσκεψη Ρέσλερ, ο υπουργός Μ. Χρυσο-
χοΐδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοσταθμό «Flash 
96»  δήλωσε:
 -«Γίνεται μία μεγάλη διαπραγμάτευση προκειμένου να μπορέ-
σουμε να προσελκύσουμε εμείς ως χώρα γερμανικές επενδύσεις. 
Αυτό είναι θετικό και για τους Γερμανούς και για εμάς. Είναι μία 
υπόθεση με κέρδος και για τους δύο. Ο κ. Ρέσλερ δεν έρχεται 

εδώ με δώρα, ούτε έρχεται με ένα πακέτο χρεοκοπίας. Ούτε ο 
κ. Ρέσλερ είναι φιλέλληνας ούτε είναι ανθέλληνας», τόνισε ο κ. 
Χρυσοχοϊδης σχετικά με διάφορα σενάρια που διακινούνται για 
την επερχόμενη επίσκεψη του Γερμανού Αντικαγκελάριου. 
-«Τα πράγματα είναι απλά, οι διακρατικές σχέσεις δεν έχουν ούτε 
χρώμα ούτε συναίσθημα μέσα τους, έχουνε μια καθαρή, πολύ 
καθαρή δουλειά. Είναι τα συμφέροντα τα οποία σε κάθε περίπτω-
ση παίζουν. Και η Ευρώπη, συνολικά, πάνω επίσης σε αυτά τα 
συμφέροντα στηρίζεται. Και αυτά πρέπει να προωθήσουμε, όταν 
αυτά τα αμοιβαία συμφέροντα ωφελούν και τους δύο, μέσα από 
τις διαπραγματεύσεις που κάθε φορά προσπαθούμε να κάνουμε 
καλύτερα. Και επειδή η Ευρώπη είναι μια υπόθεση που στηρίζεται 
στα αμοιβαία συμφέροντα, αλλά και στη συναίνεση, είναι ακόμα 
καλύτερα να υπάρχει ένας διαρκής διάλογος, μια διαρκής επικοι-
νωνία που θα οδηγεί και σε αμοιβαία συμφέροντα και συναίνεση», 
δήλωσε ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Σήμερα ο Ρέσλερ στην Αθήνα, με ατζέντα επενδύσεων 

Πλειστηριασμοί και ακάλυπτες επιταγές αποτελούν βόμ-
βες στα θεμέλια νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σύμφω-
να με την Εθνική Ομοσπονδία Προστασίας Καταναλω-
τών Δανειοληπτών Ελλάδας, για 50.000 κατοικίες έχουν 
εκδοθεί ήδη διαταγές πληρωμής και έχουν συνταχθεί 
οι κατασχετήριες εκθέσεις. Τα σπίτια αυτά έχουν σω-
θεί λόγω του «παγώματος» των πλειστηριασμών από το 
2009. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. 
Ευ. Κρητικός, στο 7μηνο 2011 από το Πρωτοδικείο της 
Αθήνας εκδόθηκαν πάνω από 16.000 διαταγές πληρω-
μής, όταν πέρυσι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους το ίδιο 
δικαστήριο είχε εκδώσει σχεδόν 23.000 διαταγές πλη-
ρωμής. Το ανησυχητικό είναι ότι το 40% αυτών των δια-
ταγών πληρωμής αφορούν πρώτη κατοικία. Σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις των Ενώσεων Καταναλωτών, οι διαταγές 
πληρωμής θα παρουσιάσουν εκρηκτική άνοδο, της τά-
ξης του 400%, το διάστημα 2008-2012. Για παράδειγμα, 
οι διαταγές πληρωμής το 2008 ήταν 8.000 και πέρυσι 
μόνο το Πρωτοδικείο Αθήνας εξέδωσε 23.000, ενώ το 
2012 αναμένεται ότι θα έχουν υπερβεί τις 34.000 (Πρω-
τοδικείο Αθήνας).

Κατασχέσεις 50.000 κατοικιών Νέα απεργία  
στις 19 Οκτωβρίου

Νέο αγωνιστικό ραντεβού στις 19 Οκτωβρίου δίνει η 
ΓΣΕΕ μετά τη σημερινή 24ωρη πανελλαδική απεργία των 
εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, τους Οργανισμούς και φορείς 
του Δημοσίου και το συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος. 
Χωριστή συγκέντρωση στην Ομόνοια πραγματοποίησε το 
ΠΑΜΕ, με την πορεία του να καταλήγει στο Σύνταγμα. Σε 
ανακοίνωσή της η Συνομοσπονδία κάνει λόγο για μαζική 
συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία και το συλ-
λαλητήριο που σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασε το 90%. 
Μετά τις ομιλίες στην απεργιακή συγκέντρωση της πλα-
τείας Κλαυθμώνος πραγματοποιήθηκε πορεία στη Βουλή 
όπου και επιδόθηκε το ψήφισμα της συγκέντρωσης. 
Όπως επισημαίνει η ΓΣΕΕ, με τη συμμετοχή τους στη 
σημερινή κινητοποίηση οι εργαζόμενοι έστειλαν «ηχη-
ρό μήνυμα διαμαρτυρίας στην ασκούμενη κυβερνητική 
πολιτική και την εκβιαστική απαίτηση των τροϊκανών-
δανειστών».

Επικεφαλής γερμανών επιχειρηματιών της ενέργειας, του real estate και της βιομηχανίας 
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ- Η κ. Μέρ-
κελ δεν απέκλεισε να είναι μεγάλο, υπό το φως νεότερων οικονομικών 
στοιχείων • ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΕΑ STRESS TEST ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ- Φόβοι «κουρέματος» • «ΑΚΡΙΒΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ»- Πιέσεις των δανειστών μας για μείωση της φαρμακευτικής 
δαπάνης • Πρόθεση της κυβέρνησης: ΣΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΑ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΤΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ»- Σχέδιο από Μέρκελ για 
γενναία διαγραφή του ελληνικού χρέους- Πακέτο στήριξης για 
τράπεζες ετοιμάζουν οι ευρωπαίοι ηγέτες- Στην Αθήνα ο Ρέσλερ με 
70 επιχειρηματίες για επενδύσεις στην ηλιακή ενέργεια • ΜΕΓΑΛΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ 
ΜΕ ΤΑ ΜΑΤ  • Μισθολόγιο: ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΟΜΑ-
ΤΩΝ • Συντάξεις: ΕΩΣ 30% ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ • Εφεδρεία: 
ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Τα New Greek Statistics κομμένα στα μέτρα των 
δανειστών- ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΕΛΣΤΑΤ! • ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΙΔΙΩΤΩΝ • ΜΑΓΕΙΡΕΥ-
ΕΤΑΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ’11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μειώσεις- σοκ 7% έως 52% σχεδόν για όλους 
τους δημοσίους υπαλλήλους- ΑΠΑΤΗ ΟΛΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ-
ΛΟΓΙΟ • 234 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ- Καταγ-
γελίες από Ν.Δ. για διορισμούς ημετέρων την ώρα που η κυβέρνηση 
απολύει 30.000 • Απρόκλητη βία κατά εκπροσώπων ελληνικών & 
ξένων ΜΜΕ- ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ.

ΕΘΝΟΣ: Νέα δεδομένα για αποδοχές και προαγωγές των δημοσίων 
υπαλλήλων- ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ- ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΟ • Ελληνικό χρέος: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕΡΚΕΛ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 

«ΚΟΥΡΕΜΑ»- Σε οριστική λύση ελπίζει η κυβέρνηση στη Σύνοδο 
Κορυφής της 18ης Οκτωβρίου • ΣΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ 
33 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ • Απεργία ΑΔΕΔΥ- ΓΣΕΕ- ΔΥΝΑΜΙΚΟ «ΠΑ-
ΡΩΝ» ΜΕ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Καταλήψεις υπουργείων και επεισό-
δια- ΚΟΛΑΣΗ Η ΑΘΗΝΑ!- Μεγάλη σε ένταση και παλμό η πορεία 
ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ- Άγριος πετροπόλεμος έξω από τη «Μεγ. Βρετανία» με 
20 προσαγωγές και 10 συλλήψεις • Η Ντόρα μίλησε  σε εκδήλωση του 
κυβερνώντος κόμματος της Ολλανδίας- «ΦΙΛΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ, ΣΤΗΡΙΞ-
ΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»!

ΕΣΤΙΑ: ΕΤΣΙ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Ακατάλληλοι να διαχειρι-
σθούν τα προβλήματα.

Η ΑΥΓΗ: Κυβέρνηση Παπανδρέου: ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ… ΔΙΠΛΗ ΧΡΕΟ-
ΚΟΠΙΑ- Σχέδιο «κουρέματος» και «ελεγχόμενης χρεωκοπίας» φέρνει 
σήμερα στην Αθήνα ο Γερμανός αντικαγκελάριος Ρέσλερ. Συντάσσεται 
και η Γαλλία.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΤΩΡΑ ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 19 ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Αποκαλύπτουμε τα έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος 
προς τις ασφαλιστικές- ΒΑΛΤΕ ΛΕΦΤΑ Ή ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- 
Στον αέρα εκατομμύρια ασφαλισμένοι.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. αναθεωρεί πάλι τα ελλείμματα προς τα 
πάνω- ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ Ή ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: «ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΛΑΔΙ 
ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΙ!» ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΠΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ διότι… 
«έρχεται πόλεμος»!!!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» 
ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΘΕΛΕΙ Η ΜΕΡΚΕΛ- «Όχι» Παπαδήμου σε αλλαγή της 
απόφασης της 21ης Ιουλίου.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Οι ελεγκτές θα αξιολογήσουν την βιωσιμό-
τητα και η Γερμανία θα αποφασίσει- ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΝΤ ΑΝΑΖΗ-
ΤΟΥΝ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ- Συμμετοχή του ταμείου 
στη στήριξη υπό προϋποθέσεις.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Στη Σύνοδο Κορυφής εξετάζεται η αναθεώρηση των 
αποφάσεων της 21ης Ιουλίου- «ΠΥΡΕΤΟΣ» ΓΙΑ HAIRCUT 50%- Στο 
τραπέζι τώρα γαλλογερμανική συμφωνία.

ΚΕΡΔΟΣ: Η Καγκελάριος οδηγεί τον νέο μαραθώνιο διαβουλεύσε-
ων για την αλλαγή του PSI- ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- Προπαρασκευαστικές κινήσεις για μεγαλύτερο 
haircut.

ΕΞΠΡΕΣ: Έχουν υποβληθεί στο επτάμηνο από το ΣΔΟΕ προς τις 
ελληνικές τράπεζες- ΑΥΞΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ… 400% ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
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«ΑΓΑΠΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ; ΑΠΟΔΕΙΞΗ»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 5 | 6/10/2011

Αυστηρή γλώσσα χρησιμοποίησε για την Ελλάδα n 
καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ στη συζήτηση με τα μέλη 
της Κομισιόν. Στην παρέμβασή της είπε ότι n Ελλάδα είναι 
ξεχωριστή περίπτωση, που δεν καταφέρνει να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις που ανέλαβε απέναντι στους εταίρους και 
δανειστές, σε αντίθεση με την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, 
που ακολουθούν χωρίς προβλήματα τα προγράμματα 
διάσωσης.
  Bέβαια, η θέση της χώρας είναι στην ευρωζώνη, αλλά 
πρέπει να αποδείξει ότι θέλει να παραμείνει, παρατήρησε 
η A. Μέρκελ. Ο επίτροπος Ολι Ρεν είπε από την πλευρά του 
ότι υπάρχουν δύο σενάρια: το θετικό είναι να αποφασιστεί 
η εκταμίευση της 6ης δόσης στο τέλος του Οκτωβρίου, 
το αρνητικό, να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο λόγω 
αρνητικής αξιολόγησης της τρόικας. 
Πιο προσεκτική νωρίτερα στις διατυπώσεις, σε συνέντευξη 
Τύπου που έδωσε από κοινού με τον Ζοζέ Μπαρόζο, η 
καγκελάριος τάχθηκε υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στην 
ευρωζώνη και διαβεβαίωσε ότι θα δοθεί στη χώρα η ευκαιρία 
να αναρρώσει και να επιστρέψει στην ανάπτυξη. Συνέστησε 
όμως ακριβή βήματα και όχι βιαστικά. Για το λόγο αυτό, κατά 
την καγκελάριο, πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η έκθεση της 
τρόικας, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα των προβλημάτων 
της ελληνικής οικονομίας. Και μετά βλέπουμε... 
Η συνταγή της Γερμανίδας καγκελαρίου είναι να γίνουν 
κινήσεις «βήμα προς βήμα»...
 Υποσχέθηκε, λοιπόν, ότι «θα κάνουμε ό,τι κριθεί αναγκαίο» 
για τη διάσωση της χώρας. Η Ελλάδα, είπε, «θα πρέπει να 
παραμείνει στην ευρωζώνη και θα της δώσουμε την ευκαιρία 
να αναρρώσει». Βέβαια, «πρέπει να είμαστε ακριβείς και 
όχι βιαστικοί». Άλλωστε θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί 
η έκθεση της τρόικας, η οποία «θα αξιολογήσει αν είναι 
βιώσιμο ή όχι το ελληνικό χρέος». Από το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης «η Γερμανία θα πάρει την απόφασή της για τη 
συνέχεια»…
 Ως προς την απόφαση της 21ης Ιουλίου, η οποία προβλέπει 
εθελοντική συνεισφορά ιδιωτών επενδυτών, «θα δούμε αν 
τα στοιχεία της αξιολόγησης της τρόικας ανταποκρίνονται 
σε αυτή την απόφαση». Άφησε λοιπόν να εννοηθεί ότι 
ενδέχεται να τροποποιηθεί η εν λόγω απόφαση όσον αφορά 
το «κούρεμα» και να αυξηθεί το ποσοστό τού 21%. Πάντως 
διαβεβαίωσε ότι «θα κάνουμε ό,τι κριθεί αναγκαίο»...   
Εξέφρασε φυσικά την ικανοποίησή της για το διορισμό 
του συμπατριώτη της Χορστ Ράιχενμπαχ στη θέση του 
επικεφαλής της Task Force στην Ελλάδα και επανέλαβε το 
γερμανικό αίτημα να υπάρχουν όρια χρέους στα Συντάγματα 
των κρατών-μελών.   Ερωτηθείσα σχετικά με την ανάγκη 
επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, όπως ζήτησε το ΔΝΤ, 
είπε ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αυτό 
το μέτρο, το οποίο θα συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής στις 

17-18 Οκτωβρίου. Δίπλα της ο Ζοζέ Μπαρόζο αναφέρθηκε 
στο σημαντικό ευρωπαϊκό ρόλο της Γερμανίας, μια χώρα 
«με βαθιές μεταρρυθμίσεις, και σοβαρή δημοσιονομική 
πολιτική», μίλησε για «πρόοδο» στην αντιμετώπιση της 
κρίσης και τάχθηκε φυσικά υπέρ της υιοθέτησης της 
πρότασής του για επιβολή φόρου στις χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές στην E.E. Κουβέντα όμως για την αναμενόμενη 
πρόταση της Επιτροπής περί δημιουργίας ευρωομολόγων, με 
την οποία είναι αντίθετη η A. Μέρκελ. 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 27 | 6/10/2011

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ελεύθερης διαπραγμάτευσης θα είναι n 
αμοιβή του μηχανικού που αναλαμβάνει την τακτοποίηση 
ενός αυθαιρέτου αλλά και την έκδοση βεβαιώσεων για τη 
μεταβίβαση των ακινήτων. Αυτό ανακοινώθηκε χθες από 
το υπουργείο Περιβάλλοντος. Παράλληλα, διευκρινίστηκε 
ότι για τη μεταβίβαση οικοπέδων και γηπέδων στα οποία 
δεν υπάρχει κτίσμα απαιτείται βεβαίωση του ιδιοκτήτη και 
βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν υπάρχει κτίσμα, n οποία θα 
συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα. Έτσι, σύμφωνα 
με μηχανικούς, στην πράξη n τακτοποίηση ενός αυθαιρέτου 
και για τις δύο φάσεις αν πρόκειται για κατοικία θα κοστίζει 
από 1.000 έως και πάνω από 3.000 ευρώ. To κόστος για την 
πρώτη φάση που αφορά την εκτίμηση, την αποτίμηση των 
παρανομιών και την ηλεκτρονική αίτηση διαμορφώνεται 
γύρω στα 400 ευρώ κατά μέσο όρο. Για τη δεύτερη φάση που 
αφορά τη σύνταξη των τελικών σχεδίων διαμορφώνεται από 
600 έως 3.000 ευρώ. Όπως λένε μηχανικοί «τα αυθαίρετα 
δεν είναι τυποποιημένα όπως οι ημιυπαίθριοι, γι’ αυτό 
υπάρχει απόκλιση στις τιμές».

ΣΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

ΕΞΠΡΕΣ |  Σελίδα 6 | 6/10/2011

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ για έναν ακόμη χρόνο n ισχύς των 
προσωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών, προκειμένου 
να ολοκληρωθεί n διαδικασία εκπαίδευσης και αξιολόγησης 
των ενδιαφερομένων ώστε να λάβουν οριστικές άδειες. 
  Με σχετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις άδειες 
δόμησης μειώνεται ο χρόνος της απαιτούμενης εμπειρίας 
για την απόκτηση άδειας ενεργειακού επιθεωρητή σε 
δύο χρόνια έναντι των τεσσάρων που είχε προβλεφθεί 
αρχικώς και ορίζεται ότι οι άδειες θα χορηγούνται μετά 
την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος και τη 
διεξαγωγή εξετάσεων μέσω του TEE. 
Πάντως οι φορείς που θα αναλάβουν την εκπαίδευση αλλά 
και n διαδικασία που θα ακολουθεί δεν έχουν οριστεί ακόμη 
παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει σχεδόν ένας χρόνος από 
την υποχρεωτική εφαρμογή των ενεργειακών επιθεωρήσεων 
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για τα νέα κτίρια αλλά και για τις μεταβιβάσεις των παλαιών. 
Σε ό,τι αφορά, δε, τους προσωρινούς ενεργειακούς 
επιθεωρητές, αυτοί θα επιλεγούν μετά από νέα πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα είναι μηχανικοί με 
εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών έναντι των δέκα που ίσχυε 
έως τώρα.
 Διευκρινίζεται ότι με την παράταση της διάρκειας ισχύος 
των προσωρινών αδειών θα βρίσκονται σε παράλληλη ισχύ 
τόσο οι προσωρινές όσο και οι οριστικές άδειες που θα 
χορηγούνται.
 Εξάλλου, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Γιώργου Παπακωνσταντίνου αποκλείστηκε από 
τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων, για ένα έτος, 
επιθεωρητής ο οποίος εξέδιδε ανακριβή πιστοποιητικά.

ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 31 | 6/10/2011

Σε ράγες μπαίνει η επέκταση του Μετρό από το Χαϊδάρι 
προς τον Πειραιά, αφού ανακηρύχθηκε μειοδότης, ενώ τις 
προσεχείς εβδομάδες αναμένεται να βρεθεί λύση και με 
τους σταθμούς που έχουν μπλοκάρει λόγω της υπόθεσης 
Ziemens.
 Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ομιλος J&P Αβαξ, Ghella 
SPA και Alstom Transport αναδείχθηκε μειοδότης στο έργο 
για την επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό από Χαϊδάρι 
προς Πειραιά, προϋπολογισμού 515 εκατ. ευρώ. To έργο 
περιλαμβάνει την κατασκευή σήραγγας 7,6 χιλιομέτρων 
και έξι σταθμών σε Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό, Νίκαια, 
Μανιάτικα, Πειραιά και Δημοτικό Θέατρο. Η νέα γραμμή 
αναμένεται να εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερους από 
135 χιλιάδες επιβάτες.
 Στο μεταξύ, το Ελεγκτικό Συνέδριο ξεσκόνισε τις συμβάσεις 
της Ziemens για την κατασκευή του Μετρό και ενδέχεται σε 
λίγες ημέρες να επιβληθεί και πρόστιμο στην εταιρεία για τη 
ζημιά που υπέστη το ελληνικό δημόσιο από τις υποθέσεις 
που ερεύνησε η γερμανική και η ελληνική Δικαιοσύνη.
 Στη συνέχεια, θα ενημερωθεί η Επιτροπή Θεσμών και 
Διαφάνειας της Βουλής και μετά πρόθεση του υπουργείου 
Υποδομών είναι να υπογράψει τελικά τις συμβάσεις με 
τη γερμανική εταιρεία ώστε να εγκατασταθεί το σύστημα 
σηματοδότησης που απομένει ώστε να λειτουργήσουν οι 
επτά σταθμοί του Μετρό (Περιστέρι, Ανθούπολη, Χαϊδάρι, 
Ηλιούπολη, Άλιμος, Αργυρούπολη και Ελληνικό), που είναι 
έτοιμοι όσον αφορά στις υπόλοιπες εργασίες.   Επισημαίνεται 
ότι στο σύστημα που έχει εγκαταστήσει η Ziemens σε άλλους 
σταθμούς με συστήματα άλλων εταιρειών και πρακτικά, δεν 
υπάρχει εναλλακτική.

ΠΡΟΣ ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 11 | 6/10/2011
 Δίνουν και παίρνουν οι πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες, 
για μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος 
από το νέο έτος. To ΥΠΕΚΑ, σε μια προσπάθειά του να 

μετριάσει τις εντυπώσεις για μεγάλες αυξήσεις, ανακοίνωσε 
ότι γίνεται «μάχη χαρακωμάτων» για συγκράτηση των τιμών, 
καθώς, δεν θα το αντέξει n μεγάλη μάζα των καταναλωτών.
 Ειδικότερα, επεσήμανε ότι «το ΥΠΕΚΑ επεξεργάζεται 
τις προτάσεις που αφορούν στις μεταβολές των τιμών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει n 
ελληνική οικογένεια εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής 
συγκυρίας και της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, 
ώστε να μην επιβαρύνει αδικαιολόγητα τα νοικοκυριά».
 Η κυβέρνηση θα ήθελε να μην ξεπεράσουν οι όποιες 
αυξήσεις το 15%-20%, αν και, όπως επισημαίνεται και 
γράφεται, n χώρα μας δεσμεύεται από το Μνημόνιο για νέα 
μετάβαση σε τιμολόγια που αντανακλούν το πραγματικό 
κόστος. Η πρώτη δόση εφαρμόστηκε φέτος και πέραν των 
αυξήσεων έφερε και μειώσεις στα εμπορικά τιμολόγια, ενώ, 
έπεται και n τρίτη το 2013. Εκτιμάται πως n επιβάρυνση 
του 2012 θα πέσει στο σύνολο των καταναλωτών, καθώς οι 
φορολογικές επιβαρύνσεις στα καύσιμα έχουν εκτοξεύσει 
στα ύψη το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ, εξανεμίζοντας ης 
αναμενόμενες μειώσεις στα εμπορικά τιμολόγια. Οι ευσεβείς 
πόθοι των αρμοδίων υπουργών προσκρούουν, βεβαίως, 
στο γεγονός ότι τα κοστολογικά στοιχεία που παρέδωσε η 
ΔΕΗ στη PAE παρουσιάζουν πολύ υψηλότερο (άνω του 20%) 
κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Η αύξηση αυτή 
αποδίδεται στη σημαντική μείωση της ιδιαίτερα χαμηλού 
κόστους υδροηλεκτρικής παραγωγής το 9μηνο του 2011, στην 
αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος σε ποσοστό 20% το 
ίδιο διάστημα (από 45,8 μεσοσταθμικά το 9μηνοτου 2010 σε 
55,5% το 9μηνο του 2011) και στην επιβολή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης στο φυσικό αέριο που προορίζεται για την 
ηλεκτροπαραγωγή.
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Aπό τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου θα λειτουργεί n ΔΟΥ Μεγάλων 
Επιχειρήσεων στην οποία υπάγονται επιχειρήσεις και φυσικά 
πρόσωπα με ακαθάριστα έσοδα άνω των 30 εκατ. ευρώ, ενώ 
ειδικά για τις τραπεζικές, ασφαλιστικές και τις ανώνυμες 
εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το 
όριο ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ ετησίως.
 Για να μη δημιουργηθούν προβλήματα κατά τη διαδικασία 
μετάπτωσης δεδομένων, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε 
ότι: α) Οι ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών και ΦΑΕΕ Αθηνών δεν θα 
πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό την Πέμπτη και 
Παρασκευή, στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2011, αντίστοιχα. 
β) Οι ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης δεν θα 
πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό την Παρασκευή, σης 
7 Οκτωβρίου του 2011 και
 γ) τα Τμήματα ΚΒΣ και Μητρώου των ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών και 
ΦΑΕΕ Αθηνών θα περατώσουν τις συναλλαγές τους με το κοινό 
σης 13.00, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου του 2011 και τα ίδια Τμήματα 
των ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης θα περατώσουν τις 
συναλλαγές τους με το κοινό στις 13.00, την Τετάρτη και Πέμπτη, 
5 και 6 Οκτωβρίου του 2011, αντίστοιχα.


