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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Δέσμιοι της παρατεταμένης και βαθιάς ύφεσης, 
στην οποία - εκτός των άλλων - επιδρούν τα 
μέτρα που επιβάλλει η “τρόικα” στη χώρα, είναι 
αδιανόητο να προσδοκά κανείς μια αναστροφή της 
σχεδόν καταστροφικής πορείας του τόπου. Είναι 
ενδεικτικό ότι αντί της προβλεφθείσας από τους 
δανειστές μας ύφεσης 4,8% κατά το 2012, ήδη 
αυτή ξεπερνά το 7%, ποσοστό εφιαλτικό.

Κατά τους υπολογισμούς της “τρόικα” τα νέα 
μέτρα 11,5 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία, 
θα προκαλέσουν πρόσθετη βαθύτερη ύφεση 
τουλάχιστον κατά 3,5% του ΑΕΠ το 2013, ενώ η 
ύφεση θα συνεχιστεί και κατά το 2014. Με αυτά τα 
δεδομένα η χώρα προβλέπεται να συμπληρώσει 
επτά συνεχή χρόνια ύφεσης, συνολικού μεγέθους 
περίπου 30% του ΑΕΠ ! 

Από κάθε άποψη - πολιτικής, κοινωνικής και 
...παιδαγωγικής - αυτή η κατάσταση βρίσκεται 
εκτός οποιουδήποτε μακροχρόνιου πλαισίου 
στήριξης της οικονομίας. Τα πρόσθετα μέτρα 
περικοπής των δαπανών, θα είχαν νόημα εάν 
συνδυάζονταν με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 
και διασφάλιζαν τη διατήρηση του δημόσιου 
χρέους στο επίπεδο του 120% του ΑΕΠ το 
2020. Όμως, πάνω από το 50% του ποσού 
που απαιτείται από την “τρόικα” αναφέρεται σε 
περικοπές μισθών, συντάξεων και επιδομάτων, 
που σημαίνει ότι το ήδη δραστικά περιορισμένο 
διαθέσιμο εισόδημα, θα συρρικνωθεί περαιτέρω, 
“παράγοντας” επιπλέον ύφεση στο σύνολο της 
οικονομίας.

Με αυτό το δεδομένο, δικαίως κάποιοι 
αναρωτιούνται, ποια σημασία θα έχει η παράταση 
του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής και 
ποιός εγγυάται ότι μετά απ’ αυτά δεν θα ασκηθεί 
νέα πίεση για τη λήψη και πρόσθετων μέτρων; 
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ΣΗΜΕΡΑ Νέα συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ 
Συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά -7,1% το 2012 και κατά -2,4% το 2013 εξαιτίας της 
συσταλτικής επίδρασης της δημοσιονομικής προσαρμογής στο επίπεδο της οικονομικής 
δραστηριότητας , της παρατεινόμενης αβεβαιότητας για τις μακροοικονομικές προοπτικές και 
των αυξανόμενων περιορισμών στη ρευστότητα που προβλέπεται να συνεχίσουν να έχουν 
σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, εκτιμούν 
οικονομικοί αναλυτές της Eurobank.

Σημαντικές αλλαγές στο νόμο για 
την τακτοποίηση των αυθαιρέτων 
προωθεί το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τις 
θέσεις και τις προτάσεις, που έχει 
διατυπώσει το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, όπως καταγράφουν τα 
δημοσιεύματα του Τύπου. Τη σχε-
τική συζήτηση άνοιξε ο υπουργός 
ΠΕΚΑ Ε. Λιβιεράτος, δηλώνοντας 
την περασμένη εβδομάδα στους 
δημοσιογράφους ότι «το θέμα απα-
σχολεί την κυβέρνηση σε κεντρικό 
επίπεδο και ότι θα αντιμετωπιστεί 
συνολικά», αφήνοντας ανοιχτό το 
ενδεχόμενο για περαιτέρω δραστι-
κές αλλαγές στο νόμο και ευνοϊκό-
τερες ρυθμίσεις για τους ιδιοκτήτες. 
Ο υπουργός επανήλθε με νεότερες 
δηλώσεις του, σημειώνοντας ότι : 
«Είναι ζήτημα εθνικής σημασίας, 
για το οποίο και ο ίδιος ο πρωθυ-

πουργός δείχνει ενδιαφέρον. Ως 
το τέλος της προθεσμίας, που έχει 
οριστεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2012 
πρέπει κάτι να έχει γίνει». Ο ίδιος 
πρόσθεσε ότι αρμόδιος για το θέμα 
είναι ο αναπληρωτής υπουργός 
Περιβάλλοντος, Σταύρος Καλα-
φάτης, ο οποίος ήδη συλλέγει τα 
στοιχεία και εξετάζει τα δεδομένα. 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρ-
τζης με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις 
του έχει καταγγείλει ότι δημιουρ-
γείται παράλληλα με τη διαδικασία 
των τακτοποιήσεων μια νέα γενιά 
αυθαιρέτων και παρουσιάζοντας 
τις θέσεις του ΤΕΕ έχει ζητήσει: 
Ευνοϊκές οικονομικές ρυθμίσεις 
των προστίμων για τους πολίτες, να 
τηρείται το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, 
να προωθηθεί ο πολεοδομικός 
και χωροταξικός σχεδιασμός και 
να λειτουργήσει ένας αξιόπιστος 
ελεγκτικός μηχανισμός. 

Η μείωση στο 
ύψος των προ-
στίμων αποτελεί, 
μεταξύ άλλων, 
πρόταση του 
ΤΕΕ η οποία 
φαίνεται ότι συ-
νάντησε γόνιμο 
έδαφος στην 
νέα κυβέρνη-
ση και κυρίως 
στο Μέγαρο 
Μαξίμου με τον 
πρωθυπουργό 
να βλέπει θετικά 
ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αλλάζει ο νόμος για τα αυθαίρετα 
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ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

7-8
Σεπτεμβρίου

2012

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ: «Κτίριο και 
Ενέργεια»
ΞΑΝΘΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: για τη βράβευση πρωτευσάντων 
αποφοίτων των Πολυτεχνικών Σχολών
ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Θράκης και Τμήμα Ανα-
τολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, 
Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης 
του Δ.Π.Θ.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας12
Σεπτεμβρίου

2012

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Διεθνές επιστημονικό 
συνέδριο για τα τοξικά απόβλητα
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πολυτεχνείο Κρήτης,  Πανεπι-
στήμιο Πάντοβας, Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Νανγιάνγκ, 
Διεθνής Ομάδα Εργασίας 
Αποβλήτων 

12-14
Σεπτεμβρίου

2012

Στο υπαίθριο αμφι-
θέατρο του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας 
Απολιθωμένου Δά-
σους Λέσβου στο Σίγρι 
θα πραγματοποιηθεί 
την ερχόμενη Παρα-
σκευή 3 Αυγούστου 
2012 και ώρα 20:00  
μουσική εκδήλωση 
με τα Σαντούρια του 
Αναγνωστηρίου Αγιά-
σου  και τίτλο: «Σκοποί 

της Λέσβου και της Μικρασίας». Πληροφορίες στα 
τηλέφωνα του Μουσείου: 22530 54434,  54434, 
47033, 47033  καθώς και στην ιστοσελίδα: www.
lesvosmuseum.gr

Μουσική 
εκδήλωση

"Αρχαϊκά Χρώματα",  στο Μουσείο της Ακρόπολης   

Νέα δράση, με τίτλο "Αρχαϊκά Χρώματα", ξεκίνησε 
από χθες -και για τους επόμενους 12 μήνες- το 
Μουσείο Ακρόπολης, το οποίο θα κάνει και  έρευνα 
για την μοναδική συλλογή των αρχαϊκών αγαλμάτων 
του που σώζουν, λίγο ή πολύ, τα χρώματά τους.
"Το χρώμα είναι ένα παιχνίδι απορρόφησης και 
αντανάκλασης", είπε ο πρόεδρος του Μουσείου Δημ. 
Παντερμαλής σε συνέντευξη τύπου. Ο κ. Παντερμαλής 
ανέφερε πως "η έως τώρα επιστημονική έρευνα για το 
χρώμα στα αρχαία γλυπτά έχει κάνει μεγάλη πρόοδο 
και έχει οδηγήσει σε εκπληκτικά συμπεράσματα που 
αναίρεσαν σε μεγάλο βαθμό στερεότυπες παραδοχές 
για την αρχαία γλυπτική. Το χρώμα αποδεικνύεται ότι 
αποτέλεσε όχι στοιχείο απλής διακόσμησης, αλλά 
προστιθέμενη αισθητική ποιότητα του γλυπτού. Τα 
τέσσερα βασικά χρώματα των αρχαίων, το λευκό, το 
μαύρο, το κόκκινο και η ώχρα θεωρήθηκαν από τους 
Πυθαγορείους ότι σχετίζονται με τα τέσσερα πρωταρ-
χικά στοιχεία της Κοσμογονίας: τον αέρα, το νερό, τη 
φωτιά και την γη".
 Η νέα μουσειακή δράση για τα "Αρχαϊκά Χρώμα-
τα" βασίζεται σε πολύ προσεκτική παρατήρηση, σε 

φασματοσκοπικές αναλύσεις, 
σε ειδική φωτογράφιση, σε 
προσπάθειες αναπαραγωγής 
των αρχαίων χρωμάτων και 
εφαρμογή τους σε παριανό 
μάρμαρο και, φυσικά, στην 
αναζήτηση πολύτιμων πληρο-
φοριών από τις γραπτές πηγές 
για τα χρώματα. Τα ξεκάθαρα, 
κορεσμένα χρώματα των 
αγαλμάτων πάνω στα φωτεινά 
ενδύματα και τα τρυφερά 
σώματα, σε συνδυασμό με τα 
πλούσια κοσμήματα, συχνά 
από μέταλλο, και τους περίτε-
χνους βοστρύχους της κόμης 
δημιουργούσαν μία ιδιαίτερη 

αισθητική χαρά κάνοντας τα αρχαϊκά αγάλματα να εί-
ναι για τους ανθρώπους της εποχής "θαύμα ιδέσθαι".
Στο Μουσείο θα πραγματοποιούνται θεματικές 
παρουσιάσεις με τίτλο "Αρχαϊκά Χρώματα" από τους 
αρχαιολόγους-φροντιστές, με πλούσιο οπτικό υλικό, 
οι οποίες θα διεξάγονται στα ελληνικά και τα αγγλικά. 
Από σήμερα 1η Αυγούστου, οι παρουσιάσεις θα 
πραγματοποιούνται καθημερινά στις 12 το μεσημέρι 
στα αγγλικά και στη 1 μ.μ. στα ελληνικά. 

Νέα διαδικτυακή υπηρεσία 
Σε ένα νέο διαδικτυακό περιβάλλον (www.ekt.gr/eskep) 
λειτουργεί ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστη-
μονικών Περιοδικών που αναπτύσσει και διαθέτει το 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Στον κατάλογο 
παρουσιάζονται, σε ενιαία μορφή, τα βιβλιογραφικά 
δεδομένα των επιστημονικών περιοδικών (έντυπων και 
ηλεκτρονικών) που διαθέτουν οι ελληνικές βιβλιο-
θήκες στις συλλογές τους. Παρέχονται πολλαπλές 
δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης, ενώ για κάθε 
τίτλο περιοδικού δίνονται τα στοιχεία των βιβλιοθηκών 
που το διαθέτουν. Η τελευταία έκδοση του Καταλόγου 
περιλαμβάνει περισσότερους από 30.500 τίτλους περιο-
δικών που διαθέτουν 230 βιβλιοθήκες διαφόρων τύπων 
(ακαδημαϊκές, ερευνητικών ιδρυμάτων, νοσοκομείων, 
ειδικές, κ.ά.) σε Ελλάδα και Κύπρο.
Επίσης, στο ίδιο διαδικτυακό περιβάλλον λειτουργεί και 
το ανανεωμένο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών, το 
οποίο χρησιμοποιούν οι βιβλιοθήκες-μέλη του Εθνικού 
Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών 
(ΕΔΕΤΒ) για την άμεση παραγγελία άρθρων περιοδικών, 
προς όφελος των χρηστών τους. 
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Στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος και της επικαιρότητας ανα-
δεικνύονται οι θέσεις και οι προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας για τα πολεοδομικά θέματα,  ιδίως για την τροποποίηση 
και βελτίωση του νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Από 
την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, γίνεται γνωστό ότι οι προτάσεις 
που έχει διατυπώσει το ΤΕΕ συναντούν γόνιμο έδαφος τόσο στο 
αρμόδιο υπουργείο, όσο και στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου αναμένεται 
να αντιμετωπιστεί το θέμα σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο άμεσα, 
μόλις οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις το επιτρέψουν. 

 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΕ: Σε αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης έχει παρουσιάσει τις θέσεις του ΤΕΕ για το 
θέμα των αυθαιρέτων  προτείνοντας τέσσερις βασικές αρχές για την 
οριστική λύση του φαινομένου οι οποίες είναι. 
>Πρώτον, να υπάρξει κατηγοριοποίηση των αυθαιρέτων, που 
συνεπάγεται διαφορετική αντιμετώπιση της κάθε κατηγορίας 
πολεοδομικής παράβασης, με κοινωνικά κριτήρια, με πρόστιμα 
που θα μπορεί να αντέξει και ο πολίτης αλλά και με διασφάλιση του 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου.
>Δεύτερον, η πρόταση του ΤΕΕ σχετίζεται με την ένταξη των 
αυθαιρέτων που ανήκουν σε περιοχές όπου έχουν ολοκληρωθεί 
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και Σχέδια Χωρικής και Οικι-
στικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), ώστε να πιεστούν 
και οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και των ΟΤΑ για την ολοκλήρωση 
του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου: Αυτό του χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού.
>Τρίτον, να υπάρξει ένας αξιόπιστος μηχανισμός ελέγχου, με την 
άμεση εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων και τη 
χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών και 
>Τέταρτον, να οριστεί μια διαδικασία που θα διασφαλίζει τη διαφά-
νεια και ταυτόχρονα δεν θα μας αναγκάζει να ξαναζήσουμε ουρές 
στα υποστελεχωμένα πολεοδομικά γραφεία από τα ξημερώματα, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται…
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Χρήστος Σπίρτζης έχει προτείνει, προκει-
μένου οι πολίτες να μπορούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή των 
προστίμων εν μέσω κρίσης αφενός μεν τα πρόστιμα να μειωθούν 
δραστικά, αφετέρου δε να οριστεί ένα μηνιαίο ποσό δόσης της 
τάξης π.χ. των 100 ευρώ και η περίοδος αποπληρωμής του προ-
στίμου να προσδιορίζεται από το απαιτούμενο διάστημα μέχρι την 
τελική εξόφληση του. Παράλληλα ο πρόεδρος του ΤΕΕ έχει ζητήσει 
αφού υπάρξει κατηγοριοποίηση των αυθαιρέτων για πολεοδομικές 
υπερβάσεις μικρής κλίμακας η διαδικασία της τακτοποίησης να 
παραμείνει διαρκώς ανοιχτή.  
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Ο Τύπος καταγράφει εξάλλου ότι ανοιχτό το 
ενδεχόμενο ευνοϊκότερων ρυθμίσεων για τους ιδιοκτήτες αυθαι-
ρέτων προκειμένου να μπουν στη διαδικασία τακτοποίησης αφήνει 
ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ευάγγελος Λιβιεράτος. Ειδικότερα η 
εφημερίδα «Έθνος» δημοσίευσε ότι «αν και η μορφή των ευνοϊ-

κότερων ρυθμίσεων δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, οι δύο ενδεχό-
μενες αλλαγές που εξετάζονται από το υπουργείο είναι η μείωση 
των προστίμων ή η αύξηση των δόσεων για την καταβολή τους στη 
βάση των προτάσεων που έχουν ήδη υποβάλει ο κατασκευαστικός 
κλάδος αλλά και το ΤΕΕ. Κι αυτό γιατί η διαδικασία τακτοποίησης 
έχει σχεδόν «παγώσει» τους τελευταίους μήνες με αποτέλεσμα να 
μην έχουν εισπραχθεί τα προβλεπόμενα ποσά, ενώ και η προ-
θεσμία που δόθηκε ύστερα από την παράταση εκπνέει στις 14 
Σεπτεμβρίου». Ο Τύπος γράφει επίσης ότι «πηγές του υπουργείου 
επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν σκέψεις για στοχευμένες βελτιωτικές 
ενέργειες αλλά οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν πιθανότατα 
κοντά στην εκπνοή της προθεσμίας. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν, 
πάντως, ότι το ζήτημα της μείωσης των προστίμων έως και κατά 40% 
όπως ήδη έχει ζητηθεί από κλάδους της αγοράς, δεν είναι εύκολο 
να προχωρήσει καθώς «αγκάθι» γι΄αυτό αποτελεί η γνωμοδότηση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έτσι δεν αποκλείεται τελικώς να 
επικρατήσει η πρόταση για αύξηση των δόσεων ενώ στο τραπέζι 
έχει πέσει και πρόταση για κανονισμό των δόσεων βάσει και εισο-
δηματικών κριτηρίων».

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Η γενική εικόνα που παρουσιάζεται στα δημοσιεύ-
ματα του Τύπου, για την πορεία των δηλώσεων είναι ότι μέχρι τώρα 
και ύστερα από περίπου έναν χρόνο που «τρέχει» η ρύθμιση της 
τακτοποίησης, έχουν υπαχθεί σ΄αυτή περίπου 400.000 αυθαίρετα 
από τα περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο που υπολογίζεται ότι 
θα πρέπει να υπαχθούν. Μια μεγάλη μερίδα αυτών πρόκειται για 
επαγγελματικά ακίνητα και όχι κατοικίες. Από τα ήδη δηλωθέντα 
έχουν εισπραχθεί περί τα 600 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην τελική 
αποπληρωμή των δόσεων υπολογίζεται ότι στα ταμεία του Δημο-
σίου θα έχουν εισρεύσει απ΄ αυτά περίπου 2,1 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Υπολογίζεται ότι τα συνολικά έσοδα από τα πρόστιμα για τα 
αυθαίρετα μπορεί να ξεπεράσουν τα 4 δισ. ευρώ και να φτάσουν 
ακόμα και τα 10 δισ. ευρώ. Ωστόσο το κλίμα της απροθυμίας των 
ιδιοκτητών να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα δεν φαίνεται να αλλάζει 
έως τις 14 Σεπτεμβρίου που λήγει η σχετική προθεσμία. Είναι 
χαρακτηριστικό μάλιστα ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι, αν και 
ξεκίνησαν τη διαδικασία, δεν την προχώρησαν λόγω του κόστους 
των προστίμων.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης  έχει ζητήσει αφού 
υπάρξει κατηγοριοποίηση των αυθαιρέτων, για πολε-
οδομικές υπερβάσεις μικρής κλίμακας η διαδικασία 
της τακτοποίησης να παραμείνει διαρκώς ανοιχτή.

Η διαδικασία τακτοποίησης έχει σχεδόν «παγώ-
σει» τους τελευταίους μήνες με αποτέλεσμα να μην 
έχουν εισπραχθεί τα προβλεπόμενα ποσά, ενώ και 
η προθεσμία που δόθηκε ύστερα από την παράταση 
εκπνέει στις 14 Σεπτεμβρίου

Στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος οι θέσεις του ΤΕΕ 
για τα αυθαίρετα 

Ο Χρ. Σπίρτζης προτείνει τέσσερις βασικές αρχές για την οριστική λύση του φαινομένου
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Πρόκειται για τραγικό παράδειγμα των αρνητικών επιπτώσεων των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στους ωκεανούς. Οι υδρόβιες "νεκρές ζώνες" δεν είναι παρά περιοχές 
τόσο υπερφορτωμένες με ρύπους, που αδυνατούν να διατηρήσουν οποιαδήποτε ζωή.
Η σώρευση θρεπτικών συστατικών, όπως άζωτο και φωσφόρο, σε ορισμένες θαλάσσιες 
περιοχές, από την διαρκή ροή ποταμών μεγάλων ποσοτήτων λιπασμάτων, λυμάτων και 
βιομηχανικών ρύπων, έχει οδηγήσει σε υπερβολική ανάπτυξη των φυτών και φυκιών, τα 
οποία χρησιμοποιούν το οξυγόνο και σκοτώνουν κάθε άλλη θαλάσσια ζωή. Κατά το World 
Resources Institute (WRI), ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σε περισσότερες από 530 σε όλο 
τον κόσμο, οι οποίες καλύπτουν πάνω από 95.000 τετραγωνικά μίλια. Με την Κλιματική 
αλλαγή, υποστηρίζουν ορισμένοι επιστήμονες, η κατάσταση μπορεί να γίνει χειρότερη. 
Στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να αποκτήσουν ξανά ζωή οι περιοχές 
αυτές, δοκιμάζονται μια σειρά από τεχνολογικές λύσεις. Μεταξύ αυτών, επιστήμονες στη 
Σουηδία δοκιμάζουν μια ιδέα για την άντληση οξυγόνου στη Βαλτική Θάλασσα, η οποία 
έχει εξελιχθεί στην πλέον εκτεταμένη “νεκρή ζώνη” του πλανήτη. Η περιοχή αυτή έχει 
υποφέρει τα πάνδεινα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 60 ετών από την αύξηση της ροής 
των ανθρώπινων και βιομηχανικών αποβλήτων. Μάλιστα, επειδή πρόκειται για κλειστή 
θάλασσα, απαιτεί περισσότερο χρόνο για να καθαριστεί από ό, τι οι ανοιχτές θάλασσες. 
Όλες οι προσπάθειες για τη μείωση των αποβλήτων που χύνονται στη Βαλτική έχουν έως 
τώρα αποτύχει, με συνέπεια η “νεκρή ζωνη” να εχει λάβει διαστάσεις περίπου μιάμιση φορά 
το μέγεθος της Δανίας.
Η σουηδική κυβέρνηση χρηματοδοτεί την έρευνα για τη σκοπιμότητα της χρήσης μιας 
ανεμογεννήτριας αντλίας οξυγόνου στη Βαλτική, με βάση μελέτη του Πανεπιστημίου 
του Γκέτεμποργκ. Το έργο αυτό θα απαιτήσει το κτίσιμο περίπου 100 αντιλιοστασίων 
γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα, για τη μεταφορά οξυγόνου με υποβρύχιους σωλήνες 
βαθιά στη θάλασσα. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι “γρήγορες 
επιδιορθώσεις” μπορούν να αποδειχθούν επικίνδυνες από απρόβλεπτες συνέπειες, ενώ 
θα δώσουν την ευκαιρία σε χώρες να αγνοήσουν τις υποχρεώσεις τους για μείωση των 
αποβλήτων που απορρίπτουν στην Βαλτική. Η αυξημένη ποσότητα οξυγόνου θα μπορούσε 
να επηρεάσει την αναπαραγωγή ορισμένων ειδών ιχθύων και παράλληλα να προκαλέσουν 
την απελευθέρωση των παλαιών ρύπων που έχουν επικαθίσει στον πυθμένα ή να ανεβάσει 
τη θερμοκρασία του νερού και να τονώσει την ανάπτυξη της άλγης. Οπωσδήποτε, η ιδέα της 
τροφοδοσίας με οξυγόνο θα απαιτήσει αρκετές δεκαετίες και πολλά εκατομμύρια ευρώ. 
Ένα τόσο μεγάλο ποσό χρόνου και χρήματος, υποστηρίζουν ορισμένοι, θα ήταν καλύτερο, 
αντί να σπαταλώνται σε μια λύση, που δυνητικά μπορεί να αποδειχτεί και επικίνδυνη,  να 
κατευθύνονται στη μείωση των χερσαίων πηγών πρεπτικών συστατικών. “Το πρόβλημα δεν 
θα λυθεί με τις νέες ιδέες, αν δεν μειωθεί δραστικά η ποσότητα των αποβλήτων και των 
θρεπτικών συστατικών που απορρίπτονται στη θάλασσα" τονίζουν.

“ΝΕΚΡΕΣ ΖΩΝΕΣ”
Η βρετανική οικονομία συρρικνώνεται ταχύτερα 
από το αναμενόμενο. Τα τελευταία στοιχεία 
δείχνουν ύφεση 0,7% και το γεγονός είναι ηδη ένα 
τεράστιο σοκ.
Μπορεί μερικοί να μιλούν για τον κακό καιρό, τις 
δαπάνες για για το Diamond Jubilee και φυσικά 
για τη μετάδοση της κρίσης από την Ευρωζώνη, 
ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που δεν εθελοτυφλούν: 
η χώρα έχει βαθιά ριζωμένα οικονομικά προβλήματα, 
λένε. Οι κρατικές δαπάνες δεν μειώνονται, αλλά 
αντίθετα αυξάνονται, υποστηρίζει ο Τζέρεμι Κουκ, 
οικονομολόγος. "Είμαστε αντιμέτωποι με τον κίνδυνο 
κατάθλιψης” προειδοποιεί.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον 
υποστηρίζει πως οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα 
αποφέρουν μεγάλα κέρδη στο Λονδίνο: περίπου 20 
δισεκατομμύρια δολάρια. Τράπεζες, εστιατόρια και 
καταστήματα λιανικής πώλησης έχουν προσθέσει 
υπαλλήλους στο δυναμικό τους, οδηγώντας την 
ανεργία στα χαμηλότερ επίπεδα τους τελευταίους 
εννέα μήνες. Ωστόσο, δεν υπάρχει τρόπος για να 
αναλυθούν στο σύνολό τους οι δαπάνες και τα οφέλη 
της διεθνούς διοργάνωσης. Ίσως κοιτάζοντας τα 
δεδομένα άλλων πόλεων, αναφέρει αρθογράφος του 

CNN.com, ο οποίος επισημαίνει ότι η Βαρκελώνη 
θα μπορούσε να διεκδικήσει το “χρυσό μετάλλιο”, 
ενώ η Αθήνα, κατά πάσα πιθανότητα, θα πρέπει 
να λάβει το βραβείο “μπούφος”. Η επίπτωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου θα είναι μικρή 
στον τριμηνιαίο δείκτη οικονομικής ανάπτυξης, 
ίσως 0,1%, υποστηρίζει αναλύτρια της Barclays 
Capital. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ Ζακ Ρόγκ, σημειώνει 
ο αθρογράφος, περιορίζεται να πει πως η Επιτροπή 
ενδιαφέρεται οι οικοδεσπότες να παραδίδουν 
εγκαίρως τις εγκαταστάσεις. Ο προϋπολογισμός 
είναι υπόθεση των διοργανωτών. Υπ’ αυτό το πρίσμα 
αναδεικνύεται σε ...μοιραίο έμπορο.
Στο Λονδίνο, ως το τέλος και των Παραολυμπιακών 
Αγώνων, συμφωνήθηκε να μείνουν ανοικτά 
τα καταστήματα και τις Κυριακές, κι αυτό που 
σκέπτονται τώρα ορισμένοι είναι μήπως “το θερινό 
ωράριο” μονιμοποιηθεί ώστε να φανεί πως η 
Βρετανία είναι ανοικτή για τις επιχειρήσεις όλο 
το χρόνο. Μόνο που οι καταναλωτές θα πρέπει να 
προσπεράσουν την ύφεση.

ΜΕΤΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ
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Το πρώτο «πράσινο» βιοκλιματικό σχολείο αποκτά η Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το 8ο 
Δημοτικό Σχολείο στο δήμο Νεάπολης-Συκεών, το οποίο θα παραδοθεί από τον Οργανι-
σμό Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ) την ερχόμενη Δευτέρα, 6 Αυγούστου. Το σχολείο, ο προ-
ϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 4.550.000 ευρώ και καλύπτει όλα τα σύγχρονα 
παιδαγωγικά και ψυχοκοινωνικά κριτήρια, σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με βάση τη 
βιοκλιματική αρχιτεκτονική, για τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, σε εξέλι-
ξη βρίσκονται και οι εργασίες στα δύο ολοήμερα νηπιαγωγεία (8ο και 15ο), στον τομέα 
Τειχών. Πρόκειται για ένα επιπλέον βιοκλιματικό πολυδύναμο νηπιαγωγείο, συνολικού 
προϋπολογισμού 3,8 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, με δυνατότητα 
φιλοξενίας 100 παιδιών. Στο τελευταίο στάδιο βρίσκεται, εξάλλου, και το 16ο νηπιαγω-
γείο, στην περιοχή Κρυονερίου, το οποίο προβλέπεται να είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο. Το 
ολοήμερο, πολυθέσιο και βιοκλιματικό κτίριο, προϋπολογισμού 2,72 εκατ. ευρώ, είναι 
ικανό να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής, καταργώντας τη φιλοξενία 
των νηπιαγωγείων σε ενοικιαζόμενους χώρους, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του δήμου 
Νεάπολης-Συκεών.
Στο μεταξύ, όπως αναφέρει η δημοτική αρχή, έντονα βιοκλιματι-
κά χαρακτηριστικά αποκτά και το 1ο Λύκειο Νεάπολης, όπου οι 
εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, συνολικού προϋπολογι-
σμού 744.000 ευρώ, ακολουθούν γρήγορους ρυθμούς, ώστε 
το σχολείο να είναι έτοιμο με την έναρξη της σχολικής πε-
ριόδου. Το κόστος του έργου καλύφθηκε από δημοτικούς 
πόρους. «Το ενδιαφέρον μας για την παιδεία και την 
εκπαίδευση των νέων βρίσκεται σταθερά στις πρώτες 
προτεραιότητές μας, κάτι που αποδεικνύεται με 
έργα σε βάθος χρόνου, χωρίς λαϊκισμούς και 
συμβιβασμούς», τονίζει-μεταξύ άλλων-ο δή-
μαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλί-
δης, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος δικαίως 
αποκτά τον τίτλο «του πλέον ευαίσθητου 
και πρωτοπόρου δήμου σε θέματα που 
αφορούν την εκπαίδευση και τη γνώση».

Βιοκλιματικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη 

Η ολοκλήρωση της επέκτασης του 
Προαστιακού σιδηροδρόμου ως την 
Πάτρα και η ένταξη της κατασκευής 
μονάδας επεξεργασίας απορριμμά-
των στις Συμπράξεις Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) συζητήθηκαν 
μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχε 
ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης με το 
Δήμαρχο Πατρέων Γιάννη Δημαρά. Ο 
υπουργός επεσήμανε ότι η ολοκλήρωση 
του δικτύου Αθηνών-Πατρών εντάσσε-
ται στις προτεραιότητες του υπουργεί-
ου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
που έχει παρουσιάσει η ΕΡΓΟΣΕ ενώ το 
θέμα της μονάδας επεξεργασίας απορ-
ριμμάτων θα συζητηθεί στην προσεχή 
συνεδρίαση της αρμόδιας διυπουργικής 
επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί 
εντός των ημερών. Ο κ. Δημαράς 
έθεσε επίσης αίτημα για επέκταση του 
τοπικού σιδηροδρομικού δικτύου της 
πόλης με τη δημιουργία νέων σταθμών 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών, ζήτημα που θα συζητηθεί με 
τη διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενώ ζήτησε 
και την κατασκευή πέμπτης νηοδόχου 
στο λιμάνι της Πάτρας, έργο που έχει 

δημοπρατηθεί.

Επέκταση  
προαστιακού  
μέχρι την Πάτρα

Tις διαδικασίες για την επιλογή του προμη-
θευτή ηλεκτρισμού τελευταίου καταφυγίου, 
εκείνου δηλαδή που υποχρεούται να παρά-
σχει ηλεκτρικό ρεύμα στους καταναλωτές 
όταν άλλοι πάροχοι αδυνατούν, σε έκτακτες 
περιπτώσεις κ.λπ. δρομολόγησε η Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της ΡΑΕ οι υποψήφιοι έχουν 
προθεσμία έως τις 24 Σεπτεμβρίου να κατα-
θέσουν το ενδιαφέρον τους ενώ σε περίπτω-
ση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον τότε το 
ρόλο αυτό καλείται να παίξει η εταιρεία με 
το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ανά κατηγο-
ρία πελατών, δηλαδή η ΔΕΗ, όπως άλλωστε 
λειτουργεί και σήμερα. Ο προμηθευτής που 
θα επιλεγεί θα κληθεί να παράσχει τις υπη-
ρεσίες του για μία περίοδο πέντε ετών από 

την ανάθεση, ενώ οι διαδικασίες για την επι-
λογή του επόμενου προμηθευτή θα ξεκινή-
σουν τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη 
της προηγούμενης πενταετίας. Ας σημειωθεί 
ότι η όλη διαδικασία γίνεται στο πλαίσιο 
του νέου νόμου 4001/2011 για την αγορά 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, με βάση 
τις οδηγίες της Ε.Ε. Εξάλλου η ΡΑΕ έθεσε 
σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει 
ως και την 1η Οκτωβρίου, το πρόγραμμα 
συμμόρφωσης του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ενέργειας (ΔΕΔΗΕ) με 
βάση τη σχετική εισήγηση του ΔΕΔΗΕ. Το 
Πρόγραμμα Συμμόρφωσης αποσκοπεί στην 
αποφυγή τυχόν διακριτικής συμπεριφοράς 
και στρέβλωσης του ανταγωνισμού κατά την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΔΕΔΗΕ

Διαδικασίες για προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου  
και διαχειριστή δικτύου 

Δρομολόγησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με στόχο την υγιή λειτουργία της αγοράς ενέργειας 
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ΚΕΡΔΟΣ: Σε βαρύ κλίμα μετά την ανταλλαγή πυρών η σημερινή 
συνάντηση των αρχηγών- ΤΑ 11,7 ΔΙΣ. ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ- Μας ζητούνται μέτρα εκτός δημοσιονομικού 
πλαισίου, λέει ο κ. Βενιζέλος- Δεν απαντούμε, πρέπει να διατηρήσουμε 
την ψυχραιμία μας, απαντά το Μαξίμου- Ραντεβού Σαμαρά με Ολάντ και 
Μέρκελ στις 24 ή 25 Αυγούστου.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Οι επικεφαλής είχαν χθες έκτακτη συνάντηση 
με τον πρωθυπουργό- ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ 
ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ- Σήμερα η νέα σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών • 
ALPHA BANK: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΝΤΟΚΑ 6 ΔΙΣ. ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 

ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΟ ΑΔΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ- Σταϊκούρας: Σε οριακό σημείο 
είναι τα διαθέσιμα του Δημοσίου • ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ EMPORIKI ΔΙΝΟΥΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA BANK ΚΑΙ EUROBANK.

ΕΞΠΡΕΣ: Εναλλακτικά σχέδια για την αποπληρωμή των ομολόγων 3,2 
δισ. που λήγουν στις 20 Αυγούστου- «ΚΟΚΚΙΝΟΣ»… ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Νέο σήμα στην αγορά με επιτάχυνση των 
αποκρατικοποιήσεων- ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΟΠΑΠ, 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ • Καταιγιστικές εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο- 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ALPHA BANK.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΡΙΓΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Κρίσιμη 
σύσκεψη σήμερα των αρχηγών- Η τρόικα δεν δέχεται να «σπάσει» 
το πακέτο των 11,6 δισ. • ΑΔΕΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΝΤΟΚΑ 6 ΔΙΣ. ΤΟΝ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟ- Για κάλυψη άμεσων αναγκών.

ΤΑ ΝΕΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΩΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ- Κρίσιμο τεστ στο χείλος 
του γκρεμού- «Μέτρα τώρα» επιμένουν ο Σαμαράς  και το οικονομικό 
επιτελείο, πρώτα «πολιτική διαπραγμάτευση» η θέση Βενιζέλου και 
Κουβέλη • ΔΙΧΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ • Μόντι- Ολάντ: «ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ».

ΕΘΝΟΣ: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία στο παρά 5’ της λήψης σκληρών 
μέτρων- ΞΑΦΝΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Νέα σύσκεψη των 
3 αρχηγών σήμερα για τις οριστικές αποφάσεις • ΠΑΣΟΚ- Μαξίμου: Ο 
ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μετά την επιθετική προς τον Σαμαρά άτυπη 
ανακοίνωση Βενιζέλου- ΠΡΩΤΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ • Στα σκαριά και νέα τραπεζικά «ντιλ»- «ΠΑΖΑΡΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μουσουλμάνοι ζητούν να ξαναγραφτεί η 
ελληνική ιστορία- ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ • ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΜΕ ΤΑ 
ΤΑΜΕΙΑ... ΑΔΕΙΑ- Αποφασισμένοι στο Μαξίμου για τα μέτρα παρά τα 
παιχνίδια Βενιζέλου- Σταϊκούρας: Τελειώνουν τα διαθέσιμα • Άννα, 
Χρυσοχοΐδης, Λοβέρδος κατά Βενιζέλου- ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΑΕΙ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Ζητούσαν λύτρα 5 εκατ. ευρώ- ΑΠΑΓΩΓΗ 
ΑΛΑ ΡΩΣΙΚΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ • ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ «ΤΡΙΩΝ» ΤΟ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Προκλητική πρόταση από τον υπουργό Εξωτερικών του 
χρεοκοπημένου Βελγίου- ΝΑ ΤΕΘΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΓΕΝΙΑ.

ΕΣΤΙΑ: Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ KIRCHHOF ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ- Ιδεώδης η 
εφαρμογή της στην Ελλάδα.

Η ΑΥΓΗ: Παιχνίδι εντυπώσεων από τους τρεις κυβερνητικούς 
συνεταίρους για να επιρρίψουν ο ένας στον άλλο το κόστος των άγριων 
μέτρων που ετοιμάζουν εις βάρος της κοινωνίας- ΚΡΥΦΤΟΥΛΙ ΜΕ ΤΑ 
ΜΕΤΡΑ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Νομοσχέδιο αλλαγών στο νόμο πλαίσιο για 
ΑΕΙ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΕΙ ΓΟΡΓΑ Η 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ:  Τα σενάρια που εξετάζει το ΥΠΕΚΑ για την αύξηση 
των αιτήσεων- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ • Τι ζήτησε η τρόικα από 
την κυβέρνηση- ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Εσωτερικός Ήλιος- Πυρήνας της Γης είναι η 
Ουσία της Εθνικοσοσιαλιστικής Ιδεολογίας...- ΟΙ... ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ ΠΟΥ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ο ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ!



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

7

«ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ»

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 5| 1/08/2012

Στο μηδέν βρίσκονται τα ταμιακά διαθέσιμα του Δημοσίου, 
γεγονός που αποδυναμώνει τη θέση της κυβέρνησης 
απέναντι στην τρόικα, ενώ n εμπλοκή που σημειώθηκε 
στη ρύθμιση για την καταβολή των φουσκωμένων 
εκκαθαριστικών μέχρι 10 δόσεις, προκαλεί ανησυχίες για τη 
δημιουργία «μαύρης τρύπας» στις αναμενόμενες είσπραξης. 
Ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρ. 
Σταϊκούρας παραδέχτηκε χθες ότι τα ταμιακά διαθέσιμα 
του Δημοσίου έχουν μηδενιστεί, αφήνοντας να εννοηθεί 
ότι οι ελπίδες στρέφονται στην πληρωμή των δόσεων του 
φόρου των εκκαθαριστικών, αλλά και στη συμφωνία με την 
τρόικα, που θα φέρει την αποδέσμευση της επόμενης δόσης 
των 31,5 δις. ευρώ. Ωστόσο το υπουργείο Οικονομικών 
δεν κατόρθωσε μέχρι και χθες να θέσει σε εφαρμογή τη 
ρύθμιση για την πληρωμή των εκκαθαριστικών μέχρι δέκα 
μηνιαίες δόσεις, αντί τριών ή δύο διμηνιαίων δόσεων, όμως 
είχε υποσχεθεί και πλέον αρμόδιοι παράγοντες εκτιμούν ότι 
χωρίς τη ρύθμιση, το ποσοστό των φορολογουμένων που 
δεν θα πληρώσει εμπρόθεσμα τις δόσεις μπορεί να φτάσει 
στο 25%; Μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργήσει μια πρόσθετη 
«μαύρη τρύπα» στα έσοδα ύψους 2 δισ. ευρώ, καθώς το 
σύνολο των βεβαιωθέντων φόρων με τα πολυεκκαθαριστικά 
θα φτάσει στα 6 δις. ευρώ, ενώ 2,2 δισ. ευρώ, είναι οι 
αναμενόμενες εισπράξεις από το έκτακτο τέλος στα ακίνητα, 
μέσω ΔΕΗ. Η μη είσπραξη των βεβαιωθέντων φόρων, θα 
οξύνει το ταμιακό πρόβλημα του Δημοσίου, καθώς το ΥΠΟΙΚ 
προσβλέπει στην πληρωμή του φόρου εισοδήματος, για να 
ανασάνουν τα κρατικά Ταμεία. 
 «Τα ταμιακά διαθέσιμα είναι σχεδόν μηδέν. Είναι ρίσκο να 
πούμε μέχρι πότε θα επαρκέσουν, καθώς εξαρτάται από την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού, τα έσοδα και τις δαπάνες», 
δήλωσε χθες ο κ. Σταϊκούρας. Σύμφωνα με πληροφορίες n 
κατάσταση των ταμιακών διαθεσίμων, δεν είναι n καλύτερη 
δυνατή, δεδομένου ότι καθυστερεί n δόση του δανείου, αλλά 
n δήλωση του κ. Σταϊκούρα ερμηνεύεται, ως μέσο άσκησης 
πίεσης στα πολιτικά κόμματα και στα στελέχη της ΝΔ, να 
αποδεχτούν τα μέτρα, που έχει δρομολογήσει n κυβέρνηση, 
στο πλαίσιο των περικοπών. «Εκτός στόχων το πρόγραμμα 
δημοσιονομικής πολιτικής, μεγάλη ύφεση, ανεργία, ταμιακά 
διαθέσιμα μηδαμινά. Είμαστε ήδη σε οριακό σημείο» 
υπογράμμισε. Αναφορικά με τις περικοπές των δαπανών 
κατά 11,5 δισ. ευρώ, ο αναπλ. υπουργός είπε πως «το θέμα 
της επιμήκυνσης είναι προτεραιότητα» και πρόσθεσε ότι 
«θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πακέτο παρεμβάσεις 
στο σκέλος των δαπανών, διαρθρωτικές αλλαγές και 
αποκρατικοποιήσεις και ανάπτυξη, αυτό το πακέτο αρχίζει 
να διαμορφώνεται, αλλά οι βαθμοί ελευθερίας είναι πολύ 
περιορισμένοι». Ωστόσο, δήλωσε πως «δεν θα θιγούν οι 
χαμηλοσυνταξιούχοι και οι χαμηλόμισθοι», αλλά χωρίς να 
διευκρινίσει που τοποθετεί τον πήχη του χαμηλόμισθου 
και του χαμηλοσυνταξιούχου. Σε ερώτηση για το εάν θα 
υπάρξουν μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις ανέφερε πως 

«γίνεται σοβαρή προσπάθεια ώστε το πακέτο των 11,5 δισ. να 
είναι όσο το δυνατόν δικαιότερο».

ΣΤΟ 22,5% ΕΚΤΙΝΑΧΘΗΚΕ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 19| 1/08/2012

Την υψηλότερη αύξηση στο ποσοστό ανεργίας, σε σύγκριση 
με τα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωζώνης σημείωσε n 
Ελλάδα τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat. Aπό το 16,2% τον Απρίλιο του 2011, το ποσοστό 
των ανέργων στη χώρα ανήλθε στο 22,5% τον Ιούνιο του 
2012. Δεύτερη σε ποσοστιαία αύξηση για το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα έρχεται n Ισπανία (στο 24,8% από 21,25) 
και ακολουθεί n Κύπρος (από 7,6% στο 10,5%). Εξαιρετικά 
υψηλό καταγράφεται και το ποσοστό ανεργίας των νέων 
έως 25 ετών. Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό νέων 
ανέργων (52,8%), πάνω και από αυτό της Ισπανίας (45,9%) 
βάσει των στοιχείων του Απριλίου. Συνολικά στην Ευρωζώνη 
το ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο αυξήθηκε στο 11,2%, σε 
σύγκριση με τον περασμένο Ιούνιο (10%). Στην E.E. των «27» 
το ποσοστό αυξήθηκε στο 10,4% από 9,5% τον περασμένο 
Ιούνιο. Τη χαμηλότερη ανεργία έχουν n Αυστρία (4,5%), n 
Ολλανδία (5,1%), n Γερμανία και το Λουξεμβούργο (5,4%), 
ενώ την υψηλότερη n Ισπανία (24,8%). Σε σύγκριση με τον 
προηγούμενο χρόνο n ανεργία μειώθηκε σε 7 κράτη-μέλη, 
αυξήθηκε σε 19 και παρέμεινε σταθερή στη Σουηδία. Οι 
πλέον μεγάλες μειώσεις σημειώθηκαν στην Εσθονία (από 
13,6% στο 10,9%,) στη Λεττονία και τη Λιθουανία. Τον Ιούνιο 
του 2012 οι νέοι άνεργοι κάτω των 25 ετών ήταν 5.472.000 
στην E.E. των «27».

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΥΓΕΙΑ, ΕΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ 

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα 47| 1/08/2012

Τα πρωτεία στη διαφθορά κατέχουν ο τομέας της υγείας, 
οι εφορίες, οι πολεοδομίες και τα ασφαλιστικά ταμεία, 
σύμφωνα με την έκθεση του Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης για το 2011. Ο κ. Λέανδρος Ρακιντζής εξέτασε 
1.403 υποθέσεις και παρέπεμψε στον εισαγγελέα 393. 
Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν 608 υποθέσεις διαφθορά στις 
εφορίες, 162 για κρούσματα στον τομέα της υγείας, 122 
υποθέσεις σε πολεοδομίες και 83 υποθέσεις σε ασφαλιστικά 
ταμεία.
 Αναφερόμενος στην έκθεσή του, ο κ. Ρακιντζής επέμεινε 
ιδιαίτερα στην αλλαγή του πειθαρχικού δικαίου, που του 
αφαιρεί τη δυνατότητα να ασκεί ενστάσεις κατά αποφάσεων 
πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς, όπως τόνισε, με αυτόν 
τον τρόπο αυξάνεται n ατιμωρησία. Ο κ. Ρακιντζής άσκησε 
συνολικά 13 προσφυγές κατά τελεσίδικων πειθαρχικών 
αποφάσεων και 186 ενστάσεις (ποσοστό 9,8%) κατά 
αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών πειθαρχικών οργάνων, 
οι οποίες αφορούσαν στον στενό δημόσιο τομέα, καθώς: 
-Είχαν επιβληθεί υπερβολικά επιεικείς ποινές σε σχέση με 
τη βαρύτητα των πειθαρχικών παραπτωμάτων. Ο κ. Λέανδρος 
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Ρακιντζής εξέτασε 1.403 υποθέσεις και παρέπεμψε στον 
εισαγγελέα 393 
-Υπήρξε μη ορθή εκτίμηση αποδεικτικών στοιχείων, με τα 
οποία διαπιστώθηκε n τέλεση των παραπτωμάτων. 
-Διαπιστώθηκε ανεπαρκής αιτιολόγηση, μη νόμιμη 
αιτιολόγηση ή παντελής απουσία αιτιολόγησης των 
πειθαρχικών αποφάσεων. 
-Διαπιστώθηκε εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου.
 Υπάλληλος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος 
είχε μεταταχθεί από την υπό εκκαθάριση Ολυμπιακή 
Αεροπορία αρνήθηκε να αναλάβει υπηρεσιακά καθήκοντα, 
δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να διεκπεραιώσει ό,τι του 
ανατεθεί, καθώς είχε υποβάλει συγκεκριμένο αίτημα 
προς τη διοίκηση, προκειμένου να μετακινηθεί σε Διεθνή 
Αερολιμένα. To αίτημα δεν είχε γίνει αποδεκτό και εκ του 
λόγου αυτού δεν προτίθετο να εργαστεί στο Τμήμα, στο 
οποίο τοποθετήθηκε. Η διοίκηση της ΥΠΑ τον απήλλαξε 
από τα πειθαρχικά παραπτώματα της άρνησης εκτέλεσης 
του υπηρεσιακού του καθήκοντος και της αδικαιολόγητης 
αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του. Γιατρός 
γενικού νοσοκομείου της Αθήνας προχωρούσε σε εισαγωγές 
ασθενών σαν δήθεν έκτακτα και επείγοντα περιστατικά κατά 
τη διάρκεια των γενικών εφημεριών, οι οποίες αποδείχθηκε 
ότι ήταν προγραμματισμένες εκ των προτέρων και κάθε άλλο 
παρά επείγουσες. Επίσης, παρείχε σε ασθενείς, που είχαν 
εισαχθεί για επείγουσα κατάσταση, άδεια εξόδου από το 
νοσοκομείο ακόμη και για 6 ημέρες, ενώ πλαστογραφούσε 
εργαστηριακές εξετάσεις. Ο συγκεκριμένος γιατρός είχε 
παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο της 1ης ΥΠΕ Αττικής 
γα τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος, 
της ψευδούς βεβαίωσης και της πλαστογραφίας μετά 
χρήσεως, όμως το συμβούλιο επέβαλε έγγραφη επίπληξη 
για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος. 
Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων ΔΟΥ εξέδωσε αποδεικτικό 
φορολογικής ενημερότητας στον μνηστήρα της, παρ' όλο 
που εμφανιζόταν να μην έχει υποβάλει ποτέ δήλωση ΦΠΑ 
ούτε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, έχοντας, μάλιστα, 
ληξιπρόθεσμες οφειλές 178.863 ευρώ. Επίσης, εξέδωσε 
φορολογική ενημερότητα και για τον αδελφό της, ο οποίος δεν 
είχε δηλώσει ΦΠΑ από το 2000, δεν είχε κάνει φορολογική 
δήλωση από το 2004 και είχε οφειλές στην εφορία. Και όμως 
το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του υπουργείου Οικονομικών της 
επέβαλε προσωρινή παύση τριών μηνών. 

ΣΤΑ 9.905.268 Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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Σε 9.903.268 ανέρχεται ο νόμιμος πληθυσμός της χώρας 
μας, δηλαδή ο αριθμός των δημοτών κάθε δήμου της 
χώρας, ανά δημοτική ενότητα, όπως αυτά προέκυψαν από 
την απογραφή πληθυσμού - κατοικιών 2011. Ο νόμιμος 
πληθυσμός είναι μειωμένος κατά 303.271 άτομα σε σχέση 
με την απογραφή του 2001. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
που ανακοίνωσε χθες n Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. 
ΣΤΑΤ.) στο λεκανοπέδιο Αττικής, με βάση την απογραφή, 

συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος πληθυσμός της χώρας. 
Πιο συγκεκριμένα: 
- Στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
σύμφωνα μετά αποτελέσματα της απογραφής, ο πληθυσμός 
ανέρχεται σε 750.982, με τον δήμο Αθηναίων να καταγράφει 
πληθυσμό 467.108 άτομα, ο οποίος είναι μειωμένος κατά 
127.892 άτομα σε σχέση με το 2001. 
- Η περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών έχει 
πληθυσμό 446.721 με τον δήμο Αμαρουσίου να κατέχει την 
πρώτη θέση με πληθυσμό 56.047 άτομα. 
- Η περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών έχει 
πληθυσμό 386.953 άτομα. Ο δήμος Περιστερίου είναι ο δεύτερος 
μεγαλύτερος δήμος με 118.883 δημότες.
 – Η περιφερειακή ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών έχει 394.191 
δημότες. 
- Η περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής έχει 358.576 
άτομα. 
- Επίσης, n περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής έχει 
πληθυσμό 141.051 και n περιφερειακή ενότητα Πειραιώς 394.454. 
- Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης έχει πληθυσμό 
878.194, με τον Δήμο Θεσσαλονίκης να έχει πληθυσμό 269.137 
ο οποίος είναι μειωμένος κατά 284.898 άτομα σε σχέση με την 
απογραφή του 2001. 
-Στο δήμο Λάρισας ο πληθυσμός μειώθηκε σε 129.533 άτομα το 
2011, από 278.163 πολίτες που συμμετείχαν στην απογραφή το 
2011. 
-Στην Κρήτη και στον νομό Ηρακλείου ο πληθυσμός αυξήθηκε 
από 115.610 άτομα το 2001 σε 146.747 το 2011.

ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΑ Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
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Υπό την πίεση της τρόικας για νέες ανατροπές στο εργασιακό, 
η κυβέρνηση ανοίγει διάλογο-εξπρές με τους κοινωνικούς 
εταίρους για την αλλαγή του τρόπου καθορισμού των 
κατώτατων ορίων των μισθών και των ημερομισθίων της 
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 
και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, 
επανέρχονται στο προσκήνιο τα σενάρια για τον περιορισμό 
του ύψους των υπερωριών και των αποζημιώσεων για 
απολύσεις. Οι δύο βασικές αλλαγές που προωθούνται είναι: 
- To ύψος των κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων 
να καθορίζεται ύστερα από διαβούλευση με απόφαση της 
κυβέρνησης και όχι αποκλειστικά από τους κοινωνικούς 
εταίρους όπως ίσχυε έως το 2011. 
- Οι ασφαλιστικές εισφορές να μειωθούν κατά 5 ποσοστιαίες 
μονάδες, και ως αντίβαρο των απωλειών που θα έχουν 
τα Ταμεία να περιοριστεί n εισφοροδιαφυγή. Τις αλλαγές 
στους κατώτατους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές 
που αποτελούν μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, 
προανήγγειλε χθες ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας Ι. Βρούτσης με επιστολή που 
έστειλε στους κοινωνικούς εταίρους ζητώντας συναίνεση και 
αποφάσεις έως τον Οκτώβριο. 


