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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΣΗΜΕΡΑ

Ημέρα Πανελλαδικής-πανεργατικής απεργίας. 
Καθολικής αντίδρασης στα σκληρά μέτρα που 
λαμβάνονται σε βάρος όλων των εργαζόμενων 
Ελλήνων, υπαγορεύονται από την “τρόϊκα” και 
υλοποιεί η τρικομματική, πλέον, κυβέρνηση. 
Μέτρα που οδηγούν σε βαθύτερη ύφεση τη 
χώρα, που δημιουργούν καθημερινά χιλιάδες 
ανέργους, που διαλύουν τον κοινωνικό ιστό. 
Μέτρα, εν τέλει, που ουδεμία σχέση έχουν με την 
αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων, 
την ανάκαμψη της χώρας.
Στην σημερινή απεργία, μετέχει το σύνολο του 
τεχνικού κόσμου, ενός παραγωγικού τμήματος 
της χώρας το οποίο υφίσταται με εξαιρετικά 
σκληρό τρόπο τις επιλογές των κυβερνήσεων 
της Αθήνας και ...των Βρυξελλών. Που 
υφίσταται τις συνέπειες της επίμονης άρνησης 
χρηματοδότησης των έργων υποδομής, πάνω 
στα οποία θα στηριχτεί κάθε άλλη δημόσια και 
ιδιωτική επένδυση. Της απουσίας ρευστότητας 
στην αγορά, η οποία έχει διαλύσει την οικοδομή. 
Και πέρα απ' αυτά.
Την εργασιακή εφεδρεία, την καρατόμηση 
μισθών και εν γένει αμοιβών μισθωτών και 
ελεύθερων επαγγελματιών, μέτρα εξοντωτικά 
και απάνθρωπα, τα οποία διαλύουν υπηρεσίες, 
διαλύουν οικογένειες.
Ο τεχνικός κόσμος θα δώσει και σήμερα το 
μεγάλο παρόν στις συγκεντρώσεις ανά την 
Ελλάδα, θα ενώσει τη φωνή του με όλους τους 
άλλους εργαζόμενους, διαδηλώνοντας την 
αντίθεσή του στις πρακτικές των αγορών και την 
ανικανότητα των πολιτικών ηγετών να αναλάβουν 
τις ευθύνες τους και να πάρουν εκείνες τις 
αποφάσεις που θα οδηγήσουν στην έξοδο από 
την κρίση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ένα γενναίο και ολοκληρωμένο 
σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, με 
καθαρές τομές από τα προβλή-
ματα και τις παθογένειες του 
παρελθόντος, που θα  οδηγεί με 
βεβαιότητα σε διέξοδο από την 
κρίση και την ύφεση, πρότεινε ο 
πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας  Χρήστος Σπίρ-
τζης. Σε αυτή την προσπάθεια, 
που αποτελεί ταυτοχρόνως και 
επιτακτική εθνική ανάγκη, είπε 
ο ίδιος ότι ο τεχνικός κόσμος 
μπορεί και πρέπει να αναλάβει 
πρωταγωνιστικό ρόλο, με τις 
μέγιστες δυνατές συνέργειες και 
συγκλίσεις, ανεξαρτήτως κομμα-
τικών και άλλων τοποθετήσεων. 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ διατύπωσε 
την πρόταση του, απευθύνοντας 
χαιρετισμό στην παρουσίαση του 
βιβλίου του πρώην υφυπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ, βουλευτή της ΝΔ, 
Σταύρου Ελ. Καλογιάννη, με τίτ-
λο: «Διεθνείς αντιπαραθέσεις και 
συγκλίσεις για το Περιβάλλον και 
την Κλιματική Αλλαγή – Οι θέσεις 
της Ελλάδας στην πενταετία 
2004-2009». 

Η παρουσίαση έγινε στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του ΤΕΕ με τη 
συμμετοχή πολυπληθούς κοινού, 
από πρώην υπουργούς και βου-
λευτές των δύο μεγάλων κομμά-
των, εκπροσώπους των φορέων 
και ενώσεων μηχανικών αλλά και 
φοιτητών του Πολυτεχνείου.

Η ανάγκη μιας νέας ολοκληρω-

Το πρόγραμμα προώθησης και ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών  
παρουσιάζει σήμερα στις 9.30 το πρωί ο υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Παπακωσταντίνου στους δημοσιογράφους. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΤΕΕ 

μένης αναπτυξιακής πρότασης 
αποτέλεσε σταθερό σημείο 
συμφωνίας και αναφοράς πρώτα 
από τον ίδιο τον συγγραφέα και 
πρώην υφυπουργό Σ. Καλο-
γιάννη αλλά και από το σύνολο 
των ομιλητών της εκδήλωσης, 
οι οποίοι ήταν:  Ο Θεμιστοκλής 
Ξανθόπουλος, πρώην υφυπουρ-
γός ΠΕΧΩΔΕ, ο Κώστας Καρ-
τάλης πρόεδρος της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος της Βουλής, 
βουλευτής ΠΑΣΟΚ,  ο Ιωάννης 
Ζιώμας καθηγητής ΕΜΠ και ο 
Αθανάσιος Κατσιγιάννης, πρώην 
βουλευτής της ΝΔ και υπεύθυ-
νος του γραφείου κοινοβουλευτι-
κής στήριξης του ΤΕΕ. 

Όλοι οι ομιλητές επισήμαναν την 
συστηματική και αποτελεσματική 
εργασία που έκανε ο κ Καλο-
γιάννης στον τομέα του για την 
προστασία του περιβάλλοντος 
αλλά και την ισχυρή παρουσία 
της Ελλάδας στην Ευρώπη και 
διεθνώς, για την εφαρμογή πολι-
τικών προστασίας από τις συνέ-
πειες της κλιματικής αλλαγής. 

Ταυτοχρόνως όμως επισημάν-
θηκαν από όλες τις πλευρές 
καθυστερήσεις, προβλήματα και 
πολλές παθογένειες του πολιτι-
κού συστήματος, που πρέπει να 
αλλάξουν.

Σχετικά ο Χρ. Σπίρζτης  σχολίασε 
ότι: «Η διέξοδος από την κρίση 
δεν μπορεί να γίνει από αυτούς 
που τη δημιούργησαν».

Αναγκαίο ένα νέο σχέδιο  
ανάπτυξης 

«Για να σωθεί 
η χώρα και να 
βγούμε από το 
αδιέξοδο πρέπει 
να αλλάξουμε 
τον τρόπο  
παραγωγής και 
κατανάλωσης 
αλλά και να 
ιεραρχήσουμε 
ξανά τις αξίες 
μας» είπε ο Στ. 
Καλογιάννης, 
στην εκδήλωση 
παρουσίασης 
του βιβλίου του.
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Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή
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ΣΗΜΕΡΑ 01-12-2011 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

2
Δεκεμβρίου

2011

ΗΜΕΡΙΔΑ: "Εφαρμογή του Ευρωκώδικα  8  για 
τον σχεδιασμό και την αποτίμηση έργων Πολιτικού 
Μηχανικού»
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Διαχείριση Αθλητισμού στις Νέες 
Οικονομικές Συνθήκες, Χωρική Ανάπτυξη»
ΒΟΛΟΣ

Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής 
Μηχανικής

Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης 
Αθλητισμού, Δήμος Βόλου, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2-4
Δεκεμβρίου

2011

ΗΜΕΡΙΔΑ: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουρ-
γίας των πλοίων
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας5
Δεκεμβρίου

2011

  Αφιερωμένο στη μνήμη της Ελένης Βακαλό (1921-2001), είναι το διεθνές συμπό-
σιο που πραγματοποιείται αύριο 2 Δεκεμβρίου στο Μουσείο Μπενάκη (Αμφιθέατρο, 
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου). Στη διάρκεια του Συμποσίου θα εξεταστούν πλευρές 
του έργου της Ε. Βακαλό στο πλαίσιο της ευρύτερης πρόσληψης του μοντερνισμού 
στην Ελλάδα, έτσι ώστε να διαφανεί η ιδιαίτερη προσφορά της στην ποίηση και τη θεωρία της τέχνης, η 
σύνδεση των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών απόψεών της με το ευρύτερο νεωτερικό ιδεώδες, αλλά 
και οι επιρροές τις οποίες έχει ασκήσει τόσο στην ποίηση όσο και στη θεωρία και ιστορία της τέχνης στη 
χώρας μας και διεθνώς. Θα μιλήσουν οι: Γ. Παπαϊωάννου (αρχιτέκτονας, ιστορικός της τέχνης), Δ. Φατούρος 
(Καθηγητής Αρχιτεκτονικής, τ. Πρύτανης Αρχιτεκτονικής Σχολής, ΑΠΘ) και Δ. Αρβανίτης (graphic designer 
και art director), Α. Κωτίδης (Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης, ΑΠΘ), Ε. Στρούζα (ιστορικός της τέχνης), Μ. 
Κακαβούλια (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ρητορικής και Αφηγηματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο) κ.ά.
Το συμπόσιο διοργανώνεται από το Κολλέγιο Βακαλό Art & Design, σε συνεργασία με τo Ελληνικό Τμήμα 
της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης (AICA Hellas).  Πληροφορίες: Τηλ. 210 3453111

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: "ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑΛΟ"

ΕΛΛΑΔΑ
 Γενική πανελλαδική απεργία σήμερα, σε ιδιωτικό 
και δημόσιο τομέα. Τα συνδικάτα αντιδρούν στις πολι-
τικές της κυβέρνησης που προβλέπουν συρρίκνωση 
των αμοιβών, συγχώνευση υπηρεσιών και εργασιακή 
εφεδρεία. Στην απεργία, που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ και 
ΑΔΕΔΥ, συμμετέχουν υπάλληλοι του δημόσιου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, μηχανικοί, εργαζόμενοι 
στις ΔΕΚΟ, στην Υγεία, την Παιδεία και τη Δικαιοσύνη, 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε ασφαλιστικά Ταμεία, σε 
Τράπεζες, στη Ναυτιλία κ.ά.

ΑΘΗΝΑ
 Κεντρική απεργιακή συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και 
ΑΔΕΔΥ σήμερα στις 11 π.μ. στο Πεδίον του Άρεως. 
Προσυγκεντρώσεις θα γίνουν νωρίτερα σε διάφορα 
σημεία του κέντρου της Αθήνας.

Εθελοντισμός και Κοινωνική Δικτύωση
Eκδήλωση με τίτλο: «Εθελοντισμός και Κοινωνική 
Δικτύωση» διοργανώνει την Κυριακή 4 Δεκεμβρί-
ου 2011 και ώρα 18.00 το Μουσείο Επιστημών και 
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνερ-
γασία με τη Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Αχαίας και το Σύλλογο Φίλων ΜΕΤ, με την ευκαιρία 
της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού.
 Μεταξύ άλλων θα μιλήσουν οι: Νίκος Αβούρης 
(καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών  Π.Π.) με θέμα: «Εθελοντι-
σμός και Κοινωνική Δικτύωση», Μαρία Νικολοπούλου 
(υπεύθυνη Τμ. Πολιτιστικών Θεμάτων Β/βάθμιας 
Εκπαίδευσης, Ν. Αχαϊας) με θέμα: «Δίκτυο Εθελοντι-
σμού Σχολείων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαϊας με 
Κέντρο το Μ.Ε.Τ. του  Π.Π.» και Πένυ Θεολόγη-Γκούτη, 
Α.Μ.- Εθνολόγος, MET με θέμα: «Το δίκτυο εθελοντών 
του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας». 
Πληροφορίες: Τηλ. 2610 996732, 969972, 969973, 
email: stmuseum@upatras.gr
http://www.upatras.gr/index/page/id/68 

Προσβασιμότητα  
ατόμων με αναπηρία

Tο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ, με αφορμή 
την παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, διοργανώ-
νει –το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011- ημερίδα με θέμα: 
«Προσβασιμότητα Ατόμων Με Αναπηρία στον δημόσιο 
χώρο». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κομο-
τηνή, στην αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Θράκης 
(Παρνασσού 6) και ώρα 10:30 το πρωί. Κατά τη διάρκεια 
των εργασιών θα αναπτυχθούν τα θέματα:
 «Πολεοδομική Νομοθεσία για την εξυπηρέτηση 

ατόμων με αναπηρία στον δημόσιο χώρο», Τάνια 
Βεζυριανίδου, Α.Μ.
 «Προσβασιμότητα στον Δήμο Κομοτηνής – Μύθος 

ή πραγματικότητα», Ασκούμενοι Κοινωνικοί Λει-
τουργοί Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης Δ.Π.Θ. στο 
Σύλλογο ΠΕΡΠΑΤΩ. Εισηγητής: Ανέστης Ιορδανίδης
 «Προσβασιμότητα ΑΜεΑ στα διδακτήρια», Ζωή Κο-

σμίδου, Α.Μ.
 «Προσβάσιμες παραλίες για ΑΜεΑ», Κάλυ Πολιτει-

άδου, Α.Μ
Πληροφορίες:  Τηλ. 25310 35313.

!
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Οι Μηχανικοί στην πρώτη  
γραμμή της απεργίας 

Απεργιακά δρομολόγια 

Σύσσωμος ο τεχνικός κόσμος μετέχει σήμερα στην Πανελλαδική απεργία 
της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί, αντιδρώντας στα 
αλλεπάλληλα αντεργατικά, αντικοινωνικά και αντιαναπτυξιακά μέτρα, 
που υλοποιούνται από την κυβέρνηση κατ’ επιταγή της «τρόικα», συμ-
μετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική-πανεργατική απεργία που έχουν 
προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ, την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου. Το ΤΕΕ 
διαπιστώνει ότι οι διπλωματούχοι μηχανικοί, αλλά και το σύνολο του επι-
στημονικού κόσμου, τελούν πλέον υπό διωγμό, απαξιώνεται ο ρόλος τους, 
υποβαθμίζεται το έργο τους, διαλύονται υπηρεσίες και όλες εκείνες οι 
ασφαλιστικές δικλείδες που διασφάλιζαν την ποιότητα της δουλειάς τους, 
αλλά και την ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, εκδηλώνεται – και με τις 
«πλάτες» όσων για δικούς τους πελατειακούς πολιτικούς λόγους έχουν 
στοχοποιήσει τους διπλωματούχους μηχανικούς – νέα απόπειρα δήθεν 
απελευθέρωσης των αμοιβών, ουσιαστικά επιβολής του χάους. Σ’ αυτή τη 
λαίλαπα μέτρων και αποφάσεων, οι διπλωματούχοι μηχανικοί είναι αποφα-
σισμένοι να αντιδράσουν με κάθε τρόπο στο αμέσως επόμενο διάστημα και 
αυτό θα το υποδηλώσουν με τη μαζική τους συμμετοχή στην απεργία της 
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και στη συγκέντρωση, που έχει προσδιοριστεί σήμερα για 
τις 11 το πρωί.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται στο διάταγμα του 
1985 είναι οι εξής: 
1. Οικόπεδα με εμβαδόν έως 500 τετραγωνικά πρέπει να έχουν 
πρόσοψη 10 μέτρων και για μεγαλύτερη επιφάνεια τουλάχι-
στον 15 μέτρα. Εξαιρούνται αυτά που υφίστανται πριν την 4η 
Νοεμβρίου 2011 και αυτά που βρίσκονται σε παραδοσιακούς 
οικισμούς. 
2. Περιορίζεται η κάλυψη από το 70% στο 60% του οικοπέδου. 
Προβλέπεται όμως να φθάνει έως το 70% αλλά μόνο σε πολύ 
μικρά υφιστάμενα οικόπεδα. 
3. Μειώνεται η επιτρεπόμενη δόμηση, που με το προηγούμενο 
καθεστώς ήταν 400 τετραγωνικά. Η επιφάνεια αυτή παραμένει 
μόνον για οικόπεδα πάνω από 700 τετραγωνικά. Για τα μικρό-
τερα η δόμηση μειώνεται στα 240 τετραγωνικά και υπάρχει η 
δυνατότητα για πατάρι έως 40 τετραγωνικά. Ειδικά για οικόπεδα 

έως 200 τετραγωνικά ο συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 1,0 
ώστε η μέγιστη επιφάνεια της νέας οικοδομής να φθάνει τα 200 
τετραγωνικά. 
4. Ανατρέπεται το καθεστώς σε οικόπεδα με κλίση εδάφους 
άνω του 15%. Ορίζεται ότι η οικοδομή σε κάθε της σημείο πρέπει 
να εξέχει 7,50 μέτρα από το φυσικό έδαφος. Ειδικά σε κτίρια 
που θα κατασκευαστούν στην κάτω πλευρά του δρόμου, το ύψος 
τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα. Όσα βρίσκονται 
στην πάνω μεριά του δρόμου, τα 7,50 ισχύουν μόνον για όσα 
κτίρια κατασκευάζονται πάνω στο όριο του οικοπέδου ή σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων απ' αυτό. Για ενδιάμεση 
απόσταση το ύψος μειώνεται στα 4,5 μέτρα. 
Οι μεταβατικές διατάξεις προβλέπουν ότι οι άδειες που έχουν 
εκδοθεί πριν τις 4 Νοεμβρίου υλοποιούνται με το προηγούμενο 
καθεστώς, το οποίο ισχύει και για φακέλους που έχουν κατατε-
θεί στις πολεοδομίες και έχουν πάρει προέγκριση ώς την ίδια 
ημερομηνία. Το ίδιο ισχύει και για αναθεωρήσεις οικοδομικών 
αδειών, για υπό κατασκευή ή τελειωμένες οικοδομές, που έχουν 
εκδοθεί αλλά δεν έχει λήξει η ισχύς τους. 

Ανατρέπονται ρυθμίσεις της τελευταίας 25ετίας  
και προβλέπεται ότι οι καινούριες οικοδομικές 
άδειες θα εκδίδονται με πιο αυστηρές διατάξεις.

ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ 

Αλλαγές στην εντός σχεδίου δόμηση σε οικισμούς  
έως 2000 κατοίκων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ 289, 
τεύχος Α)  και βρίσκεται σε ισχύ από τις αρχές Νοεμβρίου το 
νέο Προεδρικό Διάταγμα, που προβλέπει αλλαγές και ανατροπές 
στους βασικούς όρους δόμησης, που ίσχυσαν την τελευταία 
25ετία σε εντός σχεδίου περιοχές οικισμών με πληθυσμό έως 
2.000 κατοίκους. Το σχετικό διάταγμα που προώθησε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σηφουνάκης προβλέπει 
ότι οι καινούριες οικοδομικές άδειες θα εκδίδονται με πιο 
αυστηρές διατάξεις. 

Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν 
στην 24ωρη απεργία που έχουν 

κηρύξει ΓΣΣΕ-ΑΔΕΔΥ για σήμερα  
Πέμπτη, οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μα-

ζικής Μεταφοράς. Τα λεωφορεία θα κι-
νηθούν από τις 9:00 το πρωί έως τις 9:00 το 

βράδυ. Τα τρόλεϊ θα κάνουν διαδρομές από τις 
8:00 το πρωί έως το 8:00 το βράδυ. Κανονικά θα 

λειτουργήσει το Μετρό, ενώ ακόμα δεν έχουν απο-
φασίσει για... τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι 

σε Τραμ και ΗΣΑΠ. Στο μεταξύ, ακινητοποιημένοι θα 
παραμείνουν οι συρμοί του ΟΣΕ και του Προαστιακού. 

Κλειστό θα είναι το τμήμα του Μετρό «Δουκίσσης Πλα-
κεντίας – Αεροδρόμιο». Στη Θεσσαλονίκη, οι εργαζόμενοι 

στον ΟΑΣΘ θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την 
έναρξη της βάρδιας έως τις 08:00 το πρωί και από τις 21:00 το 

βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας. Σημειώνεται ότι τα οχήματα θα 
αρχίσουν να αποσύρονται περίπου μισή ώρα νωρίτερα πριν από τον 

τερματισμό των δρομολογίων
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Το copyright δεν μπορεί να καλύπτει τις λειτουργίες προγραμμάτων και γλωσσών 
προγραμματισμού, γνωμοδότησε ο Ιβ Μποτ, γενικός συνήγορος του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου,  ενόψει της εκδίκασης μιας υπόθεσης η οποία θα μπορούσε να φέρει τα 
πάνω-κάτω στη βιομηχανία λογισμικού.
Η υπόθεση ξεκίνησε το 2009, όταν η αμερικανική εταιρεία λογισμικού SAS Institute 
κινήθηκε νομικά κατά της World Programming Ltd (WPL), κατηγορώντας τη βρετανική 
εταιρεία λογισμικού ότι παραβίασε την πνευματική ιδιοκτησία της. Χωρίς να έχει πρόσβαση 
στον πηγαίο κώδικα της SAS, η WPL είχε αναπτύξει προγράμματα που αναπαράγουν τις 
λειτουργίες προϊόντων της SAS και συνεργάζονται με αυτά.
Η υπόθεση εκδικάστηκε αρχικά στο Ανώτατο Δικαστήριο Αγγλίας και Ουαλίας, το οποίο 
αποφάνθηκε ότι οι λειτουργίες που εκτελεί ένα πρόγραμμα, για παράδειγμα η κίνηση του 
κέρσορα πάνω στην οθόνη, δεν μπορούν να κατοχυρώνονται ως πνευματική ιδιοκτησία. 
Το δικαστήριο ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο αναμένεται να 
εκδώσει την τελική του απόφαση του χρόνου. Όμως η γνωμοδότηση του γενικού συνηγόρου 
προϊδεάζει γι' αυτή καθώς, μπορεί να μην είναι δεσμευτική, αλλά είναι εξαιρετικά σαφής ως 
προς την ουσία του ζητήματος: «Αν δεχόμασταν ότι η λειτουργικότητα ενός προγράμματος 
υπολογιστή μπορεί να προστατευτεί ως τέτοια, αυτό ουσιαστικά θα καθιστούσε δυνατή 
τη δημιουργία μονοπωλίων στις ιδέες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιπτώσεις στην 
τεχνολογική πρόοδο και τη βιομηχανική ανάπτυξη» εκτίμησε ο Ιβ Μποτ, ο οποίος θεωρεί ότι 
εφόσον υπακούουν κάποιους κανόνες, οι εταιρείες μπορούν να αναπαράγουν τον πηγαίο 
κώδικα ανταγωνιστών τους προκειμένου να εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 
προϊόντων τους με ανταγωνιστικά προϊόντα.

Το πρώην στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Finowfurt της Γερμανίας, έχει μετεξελιχθεί σε 
φωτοβολταϊκό πάρκο, είναι πλέον η μονάδα παραγωγής ενέργειας “Finow Πύργος Ι και 
ΙΙ» με δυναμικότητα 60,2 μεγαβάτ. Ως το τέλος του χρόνου, ωστόσο, χάρη στις επεκτάσεις 
που γίνονται, θα καταστεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη, με 
παραγωγική ικανότητα  84.5 μεγαβάτ ! 
Η έκτασή που καταλαμβάνουν τα φωτοβολταϊκά είναι όση 260 γηπέδων ποδοσφαίρου μαζί, 
το κόστος του έργου 120 εκατ. ευρώ και η παραγωγή του θα επαρκεί στο εξής για την πλήρη 
ηλεκτρική παροχή σε 23.500 νοικοκυριά.

ΤΟ COPYRIGHT ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ

260 ΓΗΠΕΔΑ ΜΑΖΙ... 

Έξη μήνες πριν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί στην Πολωνία 
και την Ουκρανία, ολοκληρώνονται και τα έργα 
πέρα από τα γήπεδα ή για την ακρίβεια τα έργα 
τα οποία οδηγούν στα γήπεδα.
Όπως, για παράδειγμα, η επέκταση της 
γερμανικής Autobahn Α12, η οποία θα 
συνδέει την Φρανκφούρτη με το νέο πολωνικό 
αυτοκινητόδρομο Α2. Από σήμερα κιόλας, οι 
οδηγοί μπορούν να τη χρησιμοποιούν για να 
φτάσουν στο Πόζναν, περνώντας και από την 
εντυπωσιακή γέφυρα στα σύνορα Πολωίας-
Γερμανίας.

Η ΜΠΑΛΑ ΣΤΗΝΕΙ ΓΕΦΥΡΕΣ
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Τεράστιες αποκλίσεις στις τιμές υλικών, 
μεταξύ αυτών που ανακοινώνονται από 
την Ελληνική Στατιστική Αρχή και εκείνων 
που προωθεί η Επιτροπή Διαπιστώσεων 
Τιμών Δημοσίων Έργων για το ίδιο χρονικό 
διάστημα, διαπιστώνει ο ΣΑΤΕ.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προωθεί προς 
έγκριση τιμές σημαντικά κατώτερες σε 
σχέση με τις πραγματικές για πολλά υλικά, 
με προφανή ζημιά των εργοληπτών, όπως 
επισημαίνει ο ΣΑΤΕ σε έγγραφό του προς 
τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής 
Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων.

Συγκεκριμένα:  

 Ενώ στην κατηγορία «Τούβλα» η 
ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνει αύξηση 5,8% τον 
Οκτώβριο του 2011 έναντι του Οκτωβρίου 
του 2010, το υπό έγκριση πρακτικό της 
ΕΔΤΔΕ για το Γ τρίμηνο του 2011 διαπι-
στώνει μείωση έναντι του Γ τριμήνου του 
2010, (κωδικός ΑΤΟΕ 111, -2,06% , ΑΤΟΕ 
112, -2,00%), 

Ενώ στην κατηγορία «Σίδηρος οπλι-
σμού» η ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνει αύξηση 
3,7% τον Οκτώβριο του 2011 έναντι του 
Οκτωβρίου του 2010, το υπό έγκριση πρα-
κτικό της ΕΔΤΔΕ για το Γ τρίμηνο του 2011 
διαπιστώνει σοβαρή μείωση (!) έναντι του Γ 
τριμήνου του 2010, (κωδικός ΑΤΟΕ 260 και 
262 -6,48% ΑΤΟΕ 261, - 6,38%,), 

Ενώ στην κατηγορία «Ξυλεία Οικοδο-

μών» η ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνει αύξηση 2,8% 
τον Οκτώβριο του 2011 έναντι του Οκτω-
βρίου του 2010, το υπό έγκριση πρακτικό 
της ΕΔΤΔΕ για το Γ τρίμηνο του 2011 δεν 
διαπιστώνει καμία μεταβολή έναντι του 
Γ τριμήνου του 2010, σε κανένα σχετικό 
κωδικό ΑΤΟΕ, αντίθετα διαπιστώνει μείωση 
στον κωδικό ΑΤΟΕ 208, -1,03%, 
Ενώ στην κατηγορία «Αγωγοί Χάλκι-
νοι» η ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνει αύξηση 10,3% 
τον Οκτώβριο του 2011 έναντι του Οκτωβρί-
ου του 2010, το υπό έγκριση πρακτικό της 
ΕΔΤΔΕ για το Γ τρίμηνο του 2011  διαπι-
στώνει  αύξηση μόνο 6,23% στο κωδικό 
813.2.3 για τους χάλκινους αγωγούς , ενώ 
για παρεμφερείς κωδικούς (δηλ. προϊόντα 
που η τιμή τους εξαρτάται κυρίως από την 
τιμή του χαλκού) διαπιστώνει ελάχιστες 
αυξήσεις, π.χ. στους αγωγούς ΝΥΑ (κωδ 

812.1.2 και 812.2.3) και μειώσεις (!) έως  
- 1,91 % στα καλώδια ΝΥΜ και ΝΥΥ (κωδ 
816.3.2, 820.5.1 και 820.5.4).

Να σημειωθεί ότι οι συγκρίσεις αυτές 
έγιναν με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ, (Οκτώβριος 2011), ενώ εάν γί-
νονταν βάσει των στοιχείων του τελευταίου 
μήνα του Γ τριμήνου του 2011 (Σεπτέμβρι-
ος), οι αποκλίσεις θα ήσαν μεγαλύτερες, 
αφού, όπως προκύπτει, κατά τον Οκτώβριο 
διαπιστώθηκαν μειώσεις στον Γενικό 
Δείκτη Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων 
Κτιρίων έναντι του Σεπτεμβρίου 2011. 

Και τα δεδομένα αυτά θέτουν επί τάπητος 
το μείζον, για τον κατασκευαστικό κόσμο 
της χώρας, θέμα του υπολογισμού των 
τιμών από την αρμόδια Επιτροπή, θέμα που 
επανειλημμένως έχει θέσει ο ΣΑΤΕ. 

Τεράστιες αποκλίσεις στις τιμές υλικών 
Τις διαφορές μεταξύ ΕΛΣΑΤ και ΕΔΤΔΕ  διαπιστώνει ο ΣΑΤΕ

«Ευκαιρίες» για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ειδικότερα 
στην ηλιακή ενέργεια προσφέρει η Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την 21η θέση 
μεταξύ 40 κρατών στον παγκόσμιο «χάρτη» των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας που κατάρτισε η Ernst & Young με κριτήριο την ελκυστικό-
τητά τους για την υλοποίηση σχετικών επενδυτικών σχεδίων. Στον υποδείκτη 
της ηλιακής ενέργειας, η θέση της Ελλάδας είναι εξαιρετικά υψηλά, δηλαδή 11η 
επί των 40 χωρών, κάτι που αποτελεί σαφή ένδειξη των δυνατοτήτων πολλών 
νέων σχετικών επενδύσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση της εγκατεστημένης 
ισχύος. Η Ελλάδα στα ηλιακά αφήνει πίσω της πολύ μεγαλύτερες οικονομίες, 
όπως η Μ. Βρετανία, η Βραζιλία και ο Καναδάς, ενώ «κερδίζει» και την Πορτο-
γαλία, αλλά όχι την Ιταλία και την Ισπανία.

Χειρότερες, σε σχέση με την ηλιακή ενέργεια, είναι οι επιδόσεις στην αιολική, 
καθώς η χώρα μας κατατάσσεται 25η. Μάλιστα η βαθμολογία της Ελλάδας 
στα αιολικά είναι σχετικά χαμηλή, γιατί είναι πολύ αρνητική η επίδοσή της 
στο πεδίο των θαλάσσιων αιολικών πάρκων. Στις χαμηλότερες μεταξύ των 40 
κρατών περιλαμβάνεται και η βαθμολόγηση για τις επενδύσεις βιομάζας, ενώ 
ακόμη χειρότερη είναι η κατάταξη στη γεωθερμία.

Ελκυστική  
για επενδύσεις ΑΠΕ η Ελλάδα Το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις ημερίδες για την δια-

βούλευση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Δυτικής Στερεάς 
Ελλάδας, Ηπείρου και Θεσσαλίας: Αναλυτικά σημειώνεται ότι  η Ειδι-
κή Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής διοργανώνει τις πρώτες ημερίδες στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων των Υδατι-
κών Διαμερισμάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και Θεσσα-
λίας, με θέμα την ανταλλαγή απόψεων για τα σημαντικότερα ζητήματα 
διαχείρισης υδατικών πόρων.
Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στο Μεσολόγγι, στα Ιωάννινα και 
στη Λάρισα την 1η, 2η και 5η Δεκεμβρίου 2011 αντίστοιχα. Στόχος 
των ημερίδων αυτών είναι η καταγραφή των απόψεων όλων των 
ενδαφερόμενων φορέων και πολιτών για τα σημαντικότερα θέματα 
διαχείρισης υδάτων των περιοχών οι οποιες θα ληφθούν υπόψη στην 
τελική διαμόρφωση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.  Τα 
Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων μας αφορούν όλους και η πα-
ρουσία και η ενεργός συμμετοχή μας στις ημερίδες διαβούλευσης 
είναι απαραίτητη.

Ημερίδες διαβούλευσης για τα νερά 
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ΦΙΛΙ ΖΩΗΣ ΩΣ ΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 3 | 30/11/2011

Στο πάρα πέντε αποφεύχθηκε n καταστροφή που θα επέφερε μια 
νέα αναβολή της 6ης δόσης, αφού το Eurogroup ενέκρινε χθες 
την εκταμίευση των 8 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα. Τα χρήματα 
αναμένεται να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία μεταξύ 10 και 
15 Δεκεμβρίου. Έτσι, για το προσεχές διάστημα τουλάχιστον 
οι μισθοί, οι συντάξεις και οι βασικές παροχές στην υγεία και 
την παιδεία είναι διασφαλισμένα.     ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ, πάντως, 
το κλίμα παραμένει εκρηκτικό, με τη Γερμανία να συνεχίζει τη 
σκληρή στάση της. Ο δανεισμός της Ιταλίας εκτοξεύτηκε χθες στα 
ύψη καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την πρόσβαση της χώρας 
στις αγορές. Για να αντιμετωπίσει την κρίση, n Ρώμη ετοιμάζεται 
να παρουσιάσει νέο πακέτο μέτρων λιτότητας έως 20 δισ. 
ευρώ, όπως ζήτησε εξάλλου n Κομισιόν. Την ίδια στιγμή απειλή 
υποβάθμισης πλανάται πάνω από τη Γαλλία με τη Standard & 
Poor's να μελετά το ενδεχόμενο να αλλάξει τις προοπτικές της 
αξιολόγησης της χώρας από «ουδέτερες» σε «αρνητικές». 
 ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ οι συνέπειες της κρίσης έχουν πάρει τη 
μορφή χιονοστιβάδας και μεγάλα στρώματα του πληθυσμού 
γονατίζουν, καθώς δεκάδες χιλιάδες οικογένειες θα περάσουν 
τον χειμώνα σε παγωμένα σπίτια. Με αποφάσεις γενικών 
συνελεύσεων ιδιοκτητών και ενοίκων αρκετές πολυκατοικίες δεν 
θα προμηθευτούν φέτος πετρέλαιο και θα καλύψουν τις ανάγκες 
τους με ηλεκτρικά καλοριφέρ και θερμάστρες ή θα αγοράσουν 
πετρέλαιο μόλις μέχρι τις γιορτές. 
 ΑΣΠΡΗ ΓΑΤΑ - ΜΑΥΡΗ ΓΑΤΑ, σημασία έχει να πιάνει τα ποντίκια, 
και n Εφορία μέχρι σήμερα όποια μέθοδο και αν χρησιμοποίησε 
ποντίκια δεν έπιασε. To νέο σύστημα ελέγχων του ΣΔΟΕ 
πάντως θα είναι hitech. Όλοι οι ελεγκτές της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Αττικής διενεργούν ελέγχους μόνο με laptop. 
Κάθε πρωί οι ελεγκτές βρίσκουν στον φορητό υπολογιστή τους 
τις εντολές ελέγχων που πρέπει να διενεργήσουν. Ο έλεγχος 
παρακολουθείται ηλεκτρονικά από τα κεντρικά του ΣΔΟΕ και με 
την ολοκλήρωσή του ο ελεγκτής τυπώνει απευθείας την έκθεσή 
του και τυχόν βεβαιωθέντα πρόστιμα. To νέο εγχείρημα σε κάθε 
περίπτωση θα κριθεί από το αποτέλεσμα. 
 ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ, δύο ακόμα επιχειρηματίες συνελήφθησαν από 
την Οικονομική Αστυνομία για χρέη προς το Δημόσιο: ο πρώτος 
είναι υπεύθυνος σύμβουλος της εκδοτικής εταιρείας Φοίνιξ και 
συνελήφθη στον Διόνυσο για εκκρεμή χρέη 2 εκατ. ευρώ, και ο 
δεύτερος είναι ιδιοκτήτης εταιρείας γαλακτοκομικών στη Ρόδο με 
χρέη 500.000. 
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ προς το παρόν 
συμπεριφέρονται όπως και παλιά για τα οικονομικά τους. Ο 
εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Γρηγόρης Πεπόνης 
διέταξε προκαταρκτική εξέταση με αφορμή δημοσιεύματα για 
τα δάνεια που λαμβάνουν τα κόμματα από τράπεζες με εγγύηση 
τις μελλοντικές κρατικές επιχορηγήσεις. Βασικό ζητούμενο 
της έρευνας είναι να ελεγχθεί αν τα δάνεια είναι επισφαλή, 
καθώς δεν είναι γνωστό αν τα κόμματα θα εξακολουθήσουν να 

λαμβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις και μάλιστα στο ίδιο ύφος.
 ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ τα προβλήματα στην εφαρμογή της εφεδρείας 
δεν έχουν τέλος. Οι γκρίνιες για την απογύμνωση των δημόσιων 
υπηρεσιών καθημερινά κλιμακώνονται, με αποτέλεσμα 
n παράλυση να είναι πλήρης. To υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης παραδέχεται πως ήταν άδικο το μέτρο, τονίζει 
ωστόσο ότι τα χρονοδιαγράμματα ήταν ασφυκτικά. 
 ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ είναι και το χαράτσι μέσω των 
λογαριασμών της ΔΕΗ. Χθες από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
εκδόθηκε n πρώτη προσωρινή διαταγή που αποκαλύπτει ότι όλα 
έγιναν στο πόδι. Την προσφυγή έκανε ιδιοκτήτης πτηνοτροφικής 
μονάδας στην Άσσηρο ο οποίος κλήθηκε να καταβάλει τέλος 
27.400 ευρώ για τη μονάδα του, που έχει έκταση 3.000 τ.μ. To 
δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε λάθος καθώς οι κτηνοτροφικές 
μονάδες εξαιρούνται από το χαράτσι, και εξέδωσε διαταγή να μη 
διακοπεί το ρεύμα. 
 ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, το παρασκήνιο στο ΠΑΣΟΚ για την αλλαγή 
ηγεσίας καλά κρατεί. Τα περισσότερα στελέχη πιστεύουν ότι 
ο Γιώργος Παπανδρέου κερδίζει χρόνο ακριβώς επειδή δεν 
έχει κατασταλάξει ακόμη στις αποφάσεις του. Επιπλέον, λένε, 
καθυστερεί διότι όπως όλα δείχνουν οι εκλογές μετατίθενται 
για μετά τον Φεβρουάριο - επομένως, ο χρόνος δεν λειτουργεί 
πιεστικά για άμεσες αποφάσεις. Τονίζουν ωστόσο ότι ο πρώην 
πρωθυπουργός όταν και εφόσον κινήσει τις διαδικασίες δεν 
προτίθεται να παρακάμψει το καταστατικό, γεγονός που σημαίνει 
ότι θα προκρίνει την εκλογή της ηγεσίας από τη βάση με κάλπες.

'ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
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Έξι επιστημονικοί φορείς κατέθεσαν αίτημα στην εισαγγελία 
για κατεπείγουσα ποινική διερεύνηση της διαχείρισης 
των αποθεματικών του Εθνικού Ταμείου Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος και 
ζητούν τον ορισμό εφέτη ανακριτή. 
Όπως τονίζουν στην αναφορά τους προς τον προϊστάμενο 
της εισαγγελίας, το TEE, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, η 
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ο Πανελλήνιος Ιατρικός 
Σύλλογος, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών 
- Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου και η Ομοσπονδία 
Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, «υπάρχει άμεσος κίνδυνος 
να μην μπορεί στο μέλλον το Ταμείο να καταβάλλει συντάξεις 
και παροχές, καθώς τα αποθεματικά του ΕΤΑΑ, ύψους πολλών 
δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εξαναγκαστικά κατέθετε 
στην Τράπεζα της Ελλάδος με βάση τον αντισυνταγματικό νόμο 
2469/1977, η διοίκηση της Τράπεζας τα "επένδυε" ανεξέλεγκτα 
και χωρίς καμιά προσοχή και επιμέλεια, σε ομόλογα του 
ελληνικού Δημοσίου». 
Όπως επισημαίνεται στην αναφορά, η ευθύνη της τράπεζας, που 
θα αποκαλυφθεί από την ανάκριση, συνίσταται στο γεγονός ότι 
μόνη, ενεργώντας ως διαχειριστής ξένης περιουσίας, πρόβαινε 
σε πράξεις διοικήσεως και διαχειρίσεως όχι ως συνετός 

Λόγω της χθεσινής απεργίας των δημοσιογράφων, σήμερα δεν κυκλοφορούν εφημερίδες.  
Για το λόγο αυτό δημοσιεύουμε αποκόμματα χθεσινών εφημερίδων.
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διαχειριστής, αλλά κατά τέτοιον τρόπο, ώστε μετά βεβαιότητας να 
βλάψει την περιουσία του ΕΤΑΑ και ενώ τελούσε σε πλήρη γνώση 
α) της δραματικής καταστάσεως της ελληνικής οικονομίας και της 
γνωστής στην ΤτΕ δραματικής επιδείνωσης της, 
β) ότι το καταβαλλόμενο ποσό κατά τον χρόνο της επένδυσης 
σε ομόλογα του Δημοσίου μετά βεβαιότητας δεν μπορεί να 
αναληφθεί ολόκληρο από τον δικαιούχο ΕΤΑΑ, διότι επίκειται 
πλέον έτι δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας, με 
προβλεπτές δυσμενείς συνέπειες,
 γ) εν όψει των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν με 
βάση τον νόμο 3863/2010, οπότε από 1.1.2015 παύει η κρατική 
χρηματοδότηση στο ΕΤΑΑ και το Ταμείο δεν θα μπορεί να 
χρηματοδοτήσει τις παροχές των συνταξιούχων του και άρα 
να λάβει μέτρα ιδιαιτέρας προνοίας προς διαφύλαξη των 
αποθεματικών του Ταμείου.

«ΕΦΥΓΑΝ» ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 14 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΜΗΝΟ 
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 Στην αφοπλιστική διαπίστωση ότι «το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα δεν έχει την ευχέρεια να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη 
και εν συνεχεία την ανάκαμψη της χώρας» προχώρησε χθες από 
τη Βουλή ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Προβόπουλος. 
Ως βασική αιτία, προσδιόρισε την αιματηρή εκροή καταθέσεων 
που υπερβαίνει τα 60 δισ. ευρώ από το 2010 αλλά και τον 
αποκλεισμό των εγχώριων τραπεζών από τις διεθνείς αγορές, 
εξαιτίας της ανυποληψίας της χώρας.
 «Οι τελευταίοι 2-2,5 μήνες όπου οι απώλειες έφτασαν τα 14 
δισ. ευρώ, ήταν οι χειρότεροι από την έναρξη της κρίσης», 
υπογράμμισε. Ως εκ τούτου, συμπέρανε ότι «δεν αληθεύει 
πως οι Τράπεζες έχουν ρευστότητα που δεν δίνουν στην 
αγορά», παρατηρώντας ότι τα Πιστωτικά Ιδρύματα της χώρας 
«ξεκομμένα από τις αγορές όχι μόνο δεν καταφέρνουν να 
αναχρηματοδοτήσουν παλιά δάνεια, αλλά είναι υποχρεωμένα 
να επιστρέψουν πίσω τα κεφάλαια που έχουν πάρει». Ο κ. 
Προβόπουλος ανέφερε ότι οι εκροές συνεχίστηκαν και το πρώτο 
1Οήμερο του Νοεμβρίου.
 Κατά την παρουσίαση της ενδιάμεσης έκθεσης της νομισματικής 
πολιτικής, ο κ. Προβόπουλος, επανέλαβε πολλές φορές την 
ανάγκη «να εξασφαλίσουμε φερέγγυα οικονομική πολιτική 
για να σταματήσει n διαρροή καταθέσεων». Ο κ. Προβόπουλος 
εμφανίστηκε πολέμιος της επιλογής του «κουρέματος» του 
χρέους, λέγοντας ειδικότερα πως «ακόμα και τώρα λέω καλύτερα 
να το αποφεύγαμε γιατί τα 'κουρέματα' έχουν μεγάλο κόστος. 
Αλλά εδώ που είμαστε το PSI είναι πια εθνική υπόθεση και 
πρέπει να πετύχει», τόνισε με αυστηρότητα.

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΑ 15% ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
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 ΣΕ νέες μεσοσταθμικές μειώσεις 15% των επικουρικών 
συντάξεων και ενοποίηση 5 επικουρικών ταμείων αναμένεται να 
προχωρήσει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
Γιώργος Κουτρουμάνης στις αρχές του νέου έτους με στόχο την 

εξασφάλιση της βιωσιμότητας των ταμείων έως το 2060. Στο νέο 
ταμείο επικουρικής ασφάλισης μισθωτών θα ενταχθούν ΙΚΑ-
ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΔΥ (δημόσιοι υπάλληλοι), ΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΚΟ), ΕΤΑΤ 
(τραπεζοϋπάλληλοι) και ΤΕΑΙΤ (ιδιωτικού τομέα) και θα καλύπτει 
2,5 εκατ. ασφαλισμένους και 1 εκατ. συνταξιούχους. 
Στόχος του Υπουργείου Εργασίας είναι n μείωση του ποσοστού 
αναπλήρωσης των επικουρικών συντάξεων κοντά στο 20% επί 
του συντάξιμου μισθού, γι' αυτό και σε ορισμένες περιπτώσεις 
οι μειώσεις θα αγγίξουν έως και το 50%. To έλλειμμα των 
επικουρικών ταμείων έως το τέλος του 2011 θα αγγίξει τα 850 
εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες από το 1,84% του ΑΕΠ το 2010 θα 
φτάσουν το 2,61% το 2060. 
Ο υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι θα δοθεί n δυνατότητα 
στις διοικήσεις των ταμείων να μην επιλέξουν την ενοποίηση, 
ξεκαθαρίζοντας ότι σε αυτή την περίπτωση το κράτος δεν 
θα φέρει καμία ευθύνη για την τύχη των συγκεκριμένων 
επικουρικών συντάξεων, καθώς είναι βέβαιο ότι θα 
καταρρεύσουν. Μάλιστα ο κ. Κουτρουμάνης τόνισε ότι φαινόμενα 
του παρελθόντος δεν θα αναληφθούν, που χρεοκοπημένα ταμεία 
όπως της ΕΥΔΑΠ ή της Γενικής εντάχθηκαν στο επικουρικό του 
IΚA με τις δικές τους διατάξεις. Σε αυτή βέβαια την περίπτωση 
ο κ. Κουτρουμάνης επισήμανε ότι οι μειώσεις στις συντάξεις θα 
είναι μεγαλύτερες, εάν αντιμετωπιστούν μεμονωμένα τα ταμεία. 
Όσον αφορά τις κύριες συντάξεις, ο κ. Κουτρουμάνης επανέλαβε 
ότι δεν θα υπάρξουν νέες παρεμβάσεις, καθώς οι δαπάνες είναι 
ισοσκελισμένες με ελάχιστη μείωση, αφού από το 11,34% του ΑΕΠ 
το 2010 θα φτάσουν το 11,28% το 2060. 
 Με βάση συνοπτικά στοιχεία, από τις αναλογιστικές μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν από την αναλογιστική αρχή και κατατέθηκαν 
χθες στη Βουλή, προκύπτει ότι το συνολικό κόστος παροχών 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης ως προς το ΑΕΠ για το 
2010 διαμορφώνεται σε 13,18%ιενώ σύμφωνα με τις προβολές - 
προβλέψεις το 2060 το αντίστοιχο ποσοστό θα είναι 13,89%. 
Ο υπουργός Εργασίας σχολίασε ότι αν δεν είχαν γίνει οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο της τελευταίας ασφαλιστικής 
μεταρρύθμισης, το κόστος θα ήταν στο 16% περίπου το 2010 και 
θα έφτανε στο 24% μετά το 2053.
 Για τους φορείς κύριας ασφάλισης που μελετήθηκαν 
αναλυτικά για το 2010 το συνολικό έλλειμμα ως ποσοστό του 
ΑΕΠ διαμορφώνεται σε 5,75%, ενώ σύμφωνα με τις προβολές-
προβλέψεις το 2060 το αντίστοιχο ποσοστό θα είναι 5,07%. Για 
την επικουρική ασφάλιση, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες με έτος 
βάση το 2010 για τους φορείς ΕΤΕΑΜ, ΜΤΠΥ, ΤΕΑΔΤ, ΤΕΑΥΕΚ, 
ΤΕΑΠΟΤΕ, ΤΑΠΔΕΗ, που καλύπτουν το 76% του κόστους 
παροχών επικουρικής σύνταξης. Για τους φορείς αυτούς το 
κόστος παροχών για το 2010 ως προς το ΑΕΠ διαμορφώνεται 
σε 1,47%, ενώ σύμφωνα με τις προβολές - προβλέψεις για το 
2060 το αντίστοιχο ποσοστό θα ανέλθει σε 1,98%. Αν στα ποσοστά 
αυτά προστεθεί επιβάρυνση για το κόστος παροχών των λοιπών 
φορέων επικουρικής ασφάλισης ο δείκτης διαμορφώνεται σε 
1,84% το 2010 και 2,61% το 2060.
 Για τους φορείς που μελετήθηκαν το συνολικό έλλειμμα ως 
ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνεται σε 0,32% για το 2010, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό το 2060 θα διαμορφωθεί στο 0,88%.


