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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Για τους …υποψιασμένους τακτικούς αναγνώστες 
της στήλης, το δημοσίευμα της γνωστής 
σκανδαλοθηρικής γερμανικής εφημερίδας Bild, 
γνωστής και για τις επανειλημμένες επιθέσεις 
της εναντίον της Ελλάδας και την υποστήριξη 
ευρωσκεπτικιστικών θέσεων, είναι απλώς μια 
επιβεβαίωση ήδη γνωστών δεδομένων: «η 
Γερμανία κερδίζει χρήματα χάρη στην κρίση του 
ευρώ», υποστήριξε σε χτεσινό μακροσκελές 
άρθρο της.

Κράτος και καταναλωτές επωφελούνται από 
τα χαμηλά επιτόκια, σημείωσε εμφατικά. «Ο 
υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε 
κερδίζει μάλιστα χρήματα ακόμα κι όταν 
δανείζεται, χάρη στα αρνητικά επιτόκια για τα 
δεκαετή γερμανικά ομόλογα. Τους τελευταίους 30 
μήνες η Γερμανία έχει εξοικονομήσει πάνω από 
60 δισ. ευρώ μέσω της αναχρηματοδότησης του 
χρέους της» ανέφερε, επικαλούμενη οικονομικό 
αναλυτή. Το ποσό αυξάνεται στα 70-100 δισ. 
ευρώ, κατά την εφημερίδα, αν υπολογιστεί και η 
αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Επωφελείται ακόμη ο τομέας των ακινήτων 
χάρη στα χαμηλά επιτόκια, οι καταναλωτές από 
τα χαμηλότοκα τραπεζικά δάνεια, οι τράπεζες 
καθώς ανακεφαλαιοποιούνται με χαμηλό κόστος 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όσο 
για τις γερμανικές εξαγωγικές επιχειρήσεις 
επωφελούνται από την πτώση της ισοτιμίας του 
ευρώ, καθώς αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των 
προϊόντων τους, προσθέτει η Bild.

Υπό το πρίσμα αυτό, η γερμανική αδιαλλαξία στις 
συζητήσεις για επίλυση της κρίσης δεν συνιστά μια 
πολιτικής αφετηρίας στάση, αλλά μια απολύτως 
ωφελιμιστική αντίληψη σε βάρος των πολιτών της 
Ευρώπης. 
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ΣΗΜΕΡΑ

Έρχεται ξανά το τέλος ακινήτων 
Στους λογαριασμούς της ΔΕΗ που θα αρχίσουν να αποστέλλονται μέσα στις επόμενες μέρες, 
θα περιλαμβάνεται η πρώτη δόση του ειδικού τέλους ακινήτων, η εξόφληση του οποίου θα 
μπορεί να γίνει σε πέντε διμηνιαίες δόσεις.
Η ΔΕΗ έχει λάβει όλα τα στοιχεία από τους δήμους για τις νέες τιμές ζώνης, δεδομένου ότι 
είχαν διαπιστωθεί προβλήματα ως προς τον υπολογισμό του φόρου. Όσοι δεν  καταβάλλουν 
το τέλος, ναι μεν δεν απειλούνται με διακοπή του ρεύματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση 
του ΣτΕ,  ωστόσο από τη νομοθεσία προβλέπεται ότι η Εφορία μπορεί να προχωρήσει σε 
κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Αρνητική πρωτιά στην ανεργία μεταξύ των νέων στην 
ΕΕ σημείωσε η χώρα μας τον Απρίλιο του 2012 με 
ποσοστό... 52%, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat 
που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. 
Συνολικά οι άνεργοι στην Ελλάδα τον περασμένο 
Απρίλιο κατέγραψαν νέα αύξηση κατά 6,3% στο 
22,5%, κάτι που τοποθετεί δεύτερη τη χώρα μας στην 
ανεργία στην Ευρώπη μετά την Ισπανία. Σύμφωνα 
με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, η ανεργία 
μεταξύ των ανδρών ανήλθε στο 20% και μεταξύ 
των γυναικών στο 26%. Εν τω μεταξύ τον ρυθμό 
αύξησης-ρεκόρ του Μαΐου ισοφάρισε τον Ιούνιο η 
ανεργία στο σύνολο της Ευρωζώνης (11,2%), μήνα 
κατά τον οποίο 123.000 επιπλέον πολίτες έμειναν 
άνεργοι, σύμφωνα με τη Eurostat, ενώ στην Ευρω-
παϊκή Ένωση το ποσοστό ήταν 10,4%. Το υψηλότερο 
ποσοστό ανεργίας διατηρεί η Ισπανία (24,8%), ενώ τα 
χαμηλότερα ποσοστά κατέγραψαν η Αυστρία (4,5%) 
και η Ολλανδία (5,1%).

Υπέρ της απρόσκοπτης υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων, ο 
οποίος περιλαμβάνει την λειτουργία δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, τάσσεται η 
Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ.  Ο πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης, με 
επιστολή του προς τον πρόεδρο του Συνδέσμου ΟΤΑ νομού Θεσσαλονίκης Δημήτρη Γαλαμάτη, 
χαρακτηρίζει τους δύο ΣΜΑ «έργα πρώτης προτεραιότητας, δεδομένου ότι μειώνουν αποτελε-
σματικά το κόστος, ενώ η λειτουργία τους σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία των υπολοίπων έρ-
γων». Υπογραμμίζει ότι «η μεταφόρτωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σχεδίου διαχείρισης 
απορριμμάτων» και υπενθυμίζει ότι «το Επιμελητήριο συμφωνούσε εξαρχής με την αναγκαιότητά 
τους και υποστήριξε την υλοποίηση του Σταθμού στον Φοίνικα όταν είχαν εγερθεί αντιδράσεις 
από τους κατοίκους». 

ΑΝΕΡΓΟΙ ΤΟ 52% ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Αρνητική πρωτιά στην ανεργία 

Να εφαρμοστεί ο περιφερειακός  
σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

8-10
Σεπτεμβρίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσ-
σαλίας
ΣΚΙΑΘΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Ενέργεια και Κλιματική 
Αλλαγή»
ΑΘΗΝΑ

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πολυ-
τεχνική Σχολή Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας

Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής 
και Ανάπτυξης Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών

10-11
Οκτωβρίου

2012

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 12ο εθνικό Συνέδριο 
Χαρτογραφίας
ΚΟΖΑΝΗ

Χαρτογραφική Επιστημονική 
Εταιρεία Ελλάδας

10-12
Οκτωβρίου

2012

Ημερίδα για το Ειδικό Πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
(Δράσεις Marie Curie) του 7ου Προγράμματος 
Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ διοργανώνουν 
το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό 
Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ 
και ο Ελληνικός Σύλλογος Επιστημόνων "Μα-
ρία Κιουρί", την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012, 
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντί-
νου 48, Αθήνα). 
  Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής/Research Executive Agency Marcela 
Groholova θα παρουσιάσει τις ανοιχτές 
προκηρύξεις για τις δράσεις "Initial Training 
Networks (Δίκτυα Αρχικής Κατάρτισης Ερευ-
νητών)", "Industry-Academia Partnerships 
and Pathways (Σύνδεση Ακαδημαϊκής και Επι-
χειρηματικής Κοινότητας)" και "International 
Research Staff Exchange Scheme (Διεθνείς 
Ανταλλαγές Ερευνητικού Προσωπικού)". 

Διεθνές συνέδριο και έκθεση θα πραγματο-
ποιηθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από την 
1 μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα της 
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.  Η εκδή-
λωση θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και συζη-
τήσεις  θεμάτων που αφορούν στην καινοτομία 
και την επιχειρηματικότητα και πρόσφατων 
ερευνητικών δεδομένων που θα μπορούσαν να 
εμπορευματοποιηθούν, συνεδριάσεις στρογγυ-
λής τραπέζης όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν 
την ευκαιρία να καταλήξουν σε ουσιαστικά 
συμπεράσματα για την καινοτομία και επιχει-
ρηματικότητα, θεματικές ενότητες με διεθνείς 
ομιλητές για τις πιο πρόσφατες καινοτόμες 
και επιχειρηματικές  ιδέες και προτεραιότητες 
πολιτικής των χωρών σε θέματα καινοτομίας 
και επιχειρηματικότητας. 
Πληροφορίες: www.eastmeetswest.eu.com,  
www.eoc.org.cy

Ημερίδα

Συνέδριο και έκθεση

Αλλάζει μορφή η πλατεία Θεάτρου

Σε… «κρυμμένο κήπο» ευελπιστεί η «Ενοποί-
ηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις» 
(ΕΑΧΑ) η οποία δρομολογεί την ανάπλαση της 
περιοχής, να μετατρέψει την πλατεία Θεάτρου, 
πίσω από το δημαρχείο της Αθήνας.
Το έργο στην υποβαθμισμένη περιοχή παίρνει 
πλέον τον δρόμο της υλοποίησης μετά την 
πρόσφατη έγκριση της προμελέτης από το 
δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων. 
Θα ακολουθήσει η εκπόνηση της οριστικής 
μελέτης και της μελέτης εφαρμογής, που 
αναμένεται να παραδοθούν μέχρι το τέλος του 
έτους. Η ολοκλήρωση του έργου της ανάπλα-
σης της πλατείας Θεάτρου υπολογίζεται μέσα 
στο 2013.
Για την ανάπλαση θα υλοποιηθεί η βραβευ-
μένη -με το πρώτο βραβείο- πρόταση, που 
κατατέθηκε στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 
της «Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και 
Αναπλάσεις», των Ματθαίου Παπαβασιλείου 
και Βαλεντίνας Καρβουντζή. 
Σύμφωνα με την πρότασή τους, η πλατεία Θε-
άτρου, που εκτείνεται σε έναν χώρο εμβαδού 
μόλις 1,5 στρέμματος, λειτουργεί ως μικρός 
κρυμμένος κήπος, στρωμένος με πατημένο 

χώμα, φυτεμένος και στις τρεις διαστάσεις 
του και εναρμονισμένος με την ιστορία της 
περιοχής. 
Μεταξύ άλλων, θα γίνει ανάδειξη των κατα-
λοίπων του Θεμιστόκλειου τείχους και του 
τείχους Χασεκή. 
Η είσοδος στην πλατεία θα γίνεται από τον 
άξονα που στοιχειοθετούν τα ίχνη των δύο 
περιτειχίσεων της παλιάς πόλης. 
Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα γραμμικό κανάλι 
ανακυκλούμενου νερού, αλλά και ένα μικρό 
αμφιθέατρο για ξεκούραση των επισκεπτών. 
Το κανάλι, μαζί με μια μεγάλη ελιά που θα 
τοποθετηθεί στο κέντρο της πλατείας, αλλά 
και η εγγραφή των ορίων της αρχαίας πόλης, 
θα λειτουργούν ως μια φυσική εγκατάσταση 
τέχνης, υπαινικτική της αθηναϊκής μυθολογί-
ας, που εδραιώνει τη σχέση της πόλης και της 
εξοχής. 
Η ανάπλαση συμπληρώνεται από την τοπο-
θέτηση ενός μεταλλικού δικτυώματος που 
θα φέρει αναρριχητικά φυτά στις νότιες και 
δυτικές όψεις της πλατείας. Στόχος είναι η 
επέκταση του κήπου στην τρίτη διάσταση και 
η λειτουργία της κατασκευής ως φυσικού 
φίλτρου των κτιρίων. 
Το νέο σχέδιο υλοποιείται γύρω από τη Δι-
πλάρειο σχολή, ένα σημαντικό αλλά παραμε-
λημένο κτίριο η είσοδος του οποίου διαμορ-
φώνεται κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες. Επίσης, θα γίνει 
πεζοδρόμηση των δρόμων εκατέρωθεν της 
Διπλαρείου Σχολής, καθώς και των οδών 
Διπλάρη και Θεάτρου, ενώ θα διαμορφωθεί 
και η οδός Σωκράτους από την Ευριπίδου ως 
τη Σοφοκλέους. Η χρηματοδότηση του έργου 
και της οριστικής μελέτης θα γίνει από την 
Περιφέρεια Αττικής, μέσω του ΕΣΠΑ.
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«Για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης προβλέπονταν ήδη 
από το Νομαρχιακό Σχέδιο και προβλέπονται από το Περιφερειακό 
Σχέδιο δύο ΣΜΑ: ένας για τον  ΝΑ τομέα που λειτουργεί και ένας 
για τον ΒΔ. Οι δύο μονάδες θεωρούνται έργα πρώτης προτεραιό-
τητας, δεδομένου ότι μειώνουν αποτελεσματικά το κόστος  ενώ η 
λειτουργία τους σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία των υπόλοιπων 
έργων». Αυτά τονίζονται στην επιστολή του πρόεδρου της Δ.Ε. του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσου Κονακλίδη, προς τον πρόεδρο του Συνδέσμου ΟΤΑ 
νομού Θεσσαλονίκης Δημήτρη Γαλαμάτη, με την οποία μεταφέρει 
τη θέση της ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ, η οποία τάσσεται  υπέρ της απρόσκοπτης 
υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμά-
των, ο οποίος περιλαμβάνει την λειτουργία δύο Σταθμών Μετα-
φόρτωσης Απορριμμάτων.  Ειδικότερα στην επιστολή ανάμεσα σε 
άλλα επισημαίνονται σημαντικά πλεονεκτήματα από την ίδρυση και  
λειτουργία ενός ΣΜΑ, όπως:
-Οικονομικά πλεονεκτήματα: Μείωση των εξόδων κυκλοφορίας 
και συντήρησης των απορριμματοφόρων λόγω δραστικής συντό-
μευσης των δρομολογίων. Καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού 
των εξυπηρετούμενων Δήμων. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
-Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα:  Δραστική μείωση των περι-
βαλλοντικών οχλήσεων (οσμές, σκόνη, διαρροή υγρών, διασπορά 
ελαφρών αντικειμένων) από τα πολλαπλά δρομολόγια των απορριμ-
ματοφόρων των δήμων. Μείωση των αερίων ρύπων.
-Κυκλοφοριακά:  Ελάφρυνση κυκλοφοριακού φορτίου στους 
εξυπηρετούμενους Δήμους αλλά και στην περιφερειακή-Δερβένι, 
μείωση κινδύνου ατυχημάτων, κλπ. Στην επιστολή αναφέρεται 
επίσης ότι: 
«Σε ότι αφορά στο σχεδιασμό του έργου φαίνεται ότι ακολουθήθη-
καν οι προβλεπόμενες από τη περιβαλλοντική νομοθεσία διαδικα-
σίες, όπως ίσχυαν κατά την περίοδο της μελέτης του.  
Η διαστασιολόγησή του στηρίζεται σε στοιχεία παραγωγής απορ-
ριμμάτων του 2006-2007 και βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με 
την ΕΠΟ του έργου, όπου προβλέπεται η απαγόρευση παραμονής 
απορριμμάτων (σε απορριμματοφόρα οχήματα ή απορριμματοκι-
βώτια) εντός του χώρου του ΣΜΑ. Οπότε η μείωση της παραγωγής 
απορριμμάτων λόγω κρίσης, σύμφωνα με τα πανελλαδικά δεδομέ-
να, θα αντιμετωπιστεί με προσαρμογή της λειτουργίας του σταθμού.
Τέλος σχετικά με τη χωροθέτηση του σταθμού, οι ΣΜΑ χωροθε-
τούνται συνήθως σε κοινόχρηστα οικόπεδα εντός του αστικού 
ιστού, κατά το δυνατόν εγγύτερα στο κέντρο βάρους παραγωγής 
απορριμμάτων των δήμων που εξυπηρετούν, στα όρια του σχεδίου 
πόλης και σε γειτνίαση με δυναμικούς κυκλοφοριακούς άξονες. Οι 
σύγχρονοι σταθμοί είναι στεγασμένες κλειστές εγκαταστάσεις στις 

οποίες τα απορριμματοφόρα αυτοκίνητα μεταφέρουν και μεταφορ-
τώνουν, με την χρήση ειδικών πρεσών συμπίεσης, το περιεχόμενό 
τους σε ειδικά κλειστού τύπου απορριματοτοκιβώτια μεγαλύτερου 
ωφέλιμου φορτίου που  με την χρήση τρακτόρων, είναι κατάλληλα 
για κίνηση σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει 
την αύξηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελημάτων και 
την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων». 
Η επιστολή συνεχίζει αναφέροντας ότι «οι οχλήσεις και οι περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή και σε ολόκληρη τη Δυτική 
Θεσσαλονίκη είναι υψηλές και μεγάλα τα προβλήματα που δημι-
ουργούν οι εν γένει δραστηριότητες, αλλά η λειτουργία του Σταθμού 
Μεταφόρτωσης δεν εντάσσεται σε αυτά.  Ωστόσο είναι καιρός πια, 
αντί να αναγνωρίζουμε απλώς την κατάσταση να ασχοληθούμε 
σοβαρά και οργανωμένα με την αντιμετώπισή της. Το ΤΕΕ προσφέ-
ρει  τη συνεργασία τους στους ΟΤΑ και στους φορείς που δρα-
στηριοποιούνται προς αυτό το σκοπό». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
αναφέρει στην επιστολή του επίσης ότι «η μέχρι προσφάτως συχνά 
αναξιόπιστη στάση της Πολιτείας δικαιολογεί σε ένα βαθμό τις 
αντιδράσεις και την έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των πολιτών. 
Αυτή η σχέση ωστόσο δεν μπορεί να διαιωνίζεται. Χρειάζεται να 
ανατραπεί και ο  καλύτερος τρόπος, είναι η εγρήγορση των πολιτών 
και ο διαρκής έλεγχος μέσω των δομών που προβλέπει ο νόμος, 
οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχυθούν κατά περίπτωση και μέχρι 
την αποκατάσταση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με τη λειτουργία  
ανεξάρτητου παρατηρητηρίου». 
Αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος, www.tkm.tee.gr

Τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη του  
περιφερειακού σχεδιασμού 

Παρουσιάζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ από την  λειτουργία δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Αντιδράσεις ΑΔΕΔΥ σε νέες περικοπές 
Επιστολή στον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των δύο κομμάτων, που στηρίζουν την κυβέρ-
νηση, απέστειλε η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ, σε συνέχεια συνεδρίασης της, που καταδίκασε τους σχεδια-
σμούς για νέα υποτίμηση μισθών, συντάξεων και, γενικά, του βιοτικού επιπέδου του κόσμου της 
εργασίας. Στην επιστολή της, η ΑΔΕΔΥ, αφού επισημαίνει ότι οι αντοχές και ανοχές της κοινωνίας 
είναι ήδη στο κόκκινο, τονίζει την ιστορική ευθύνη της κυβέρνησης για τις εξελίξεις, την καλεί 
να μην προχωρήσει σε νέα οριζόντια μέτρα και ζητά άμεσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό και 
τους αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ.
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Εκατοντάδες ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στη διάσημη παραλία του Ρίο ντε Τζανέιρο, κατά 
την πρόσφατη Διάσκεψη για τη Γη, για να απευθύνουν προς τους ηγέτες των κρατών ένα 
αίτημα: να σταματήσει η επιδότηση των ορυκτών καυσίμων.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 
διάσημων ηθοποιών (Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Στέφεν Φραϊ κ.α.), συνυπέγραψαν την 
προσπάθειά τους μέσω του διαδικτύου. Όλοι αυτοί υποστηρίζουν ότι η βιομηχανία των 
ορυκτών καυσίμων, η βιομηχανία στην οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο η ατμοσφαιρική 
ρύπανση, επιδοτείται με περίπου ένα τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως !

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του θερμοκηπίου, θα 
πρέπει να αλλάξουν οι συνήθειές όλων σε ότι αφορά την ενεργειακή χρήση κατά τον 21ο 
αιώνα» υποστηρίζει ο Steve Kretzmann, ιδρυτής μιας περιβαλλοντικής οργάνωσης για τη 
διεθνή αλλαγή στη χρήση του πετρελαίου. Ωστόσο, προσθέτει «σε πρώτη φάση θα πρέπει να 
σταματήσει να ρέει δημόσιο χρήμα προς τον κλάδο των ορυκτών καυσίμων».

Οι εκτιμήσεις για το ύψος των επιδοτήσεων ποικίλει. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας 
(ΙΕΑ) αναφέρει πως διεθνώς 409 δισεκατομμύρια δολάρια διέρρευσαν από τα κυβερνητικά 
στα ταμεία της βιομηχανία ορυκτών καυσίμων με μορφή επιδοτήσεων της κατανάλωσης 
κατά το 2010, με στόχο να καταστούν περισσότερο προσιτές οι τιμές των καυσίμων στον 
καταναλωτή. Μια άλλη μελέτη, του Συμβουλίου Προστασίας των Φυσικών Πόρων των ΗΠΑ, 
εκτιμά πως οι επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων παγκοσμίως θα φτάσουν εφέτος στα 775 
δισεκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή καυσίμων. Αλλά, κατά τους 
ακτιβιστές, αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει την κορυφή του «παγόβουνου», καθώς υπάρχει 
αδιαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος από πολλές κυβερνήσεις και σε αρκετές 
περιπτώσεις είναι δύσκολο ή ανέφικτο να υπολογιστούν οι φορολογικές ελαφρύνσεις.

Την ίδια περίοδο κατά την οποία το χρήμα ρέει άφθονο προς την βιομηχανία ορυκτών 
καυσίμων, οι επιδοτήσεις επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κατά τον Διεθνή 
Οργανισμό Ενέργειας, φθάνουν μόλις τα 66 δισεκατομμύρια δολάρια (2010). Κι αυτό 
όταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η καλύτερη επιλογή για το περιβάλλον και 
την οικονομία. Ένα πλήθος μελετών αποδεικνύουν ότι αυτός είναι ένας τομέας έντασης 
εργασίας, που μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας ανά μονάδα 
ενέργειας. 

Υπάρχουν, βεβαίως, και οι αντίθετες απόψεις. «Σε ορισμένες χώρες οι επιδοτήσεις 
είναι απαραίτητες για τους λαούς και τον τρόπο ζωής τους» υποστηρίζει ο Dan Kish, 
αναπληρωτής αντιπρόεδρος Στο Ινστιτούτο Έρευνας για την Ενέργεια στην Ουάσιγκτον. 
Ανήκει στους υποστηρικτές της άποψης ότι δεν πρέπει να αλλάξει η συμφωνία για το Κλίμα, 
καθώς, όπως ισχυρίζεται, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί αύξηση των τιμών ενέργειας, 
που με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνική αναταραχή. Ένα σημαντικό 
ποσοστό των επιδοτήσεων αποβλέπει στη συγκράτηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα, ώστε 
να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε βασικά ενεργειακά προϊόντα σε ορισμένες φτωχότερες 
περιοχές του πλανήτη, προσθέτει. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν μπορούν ακόμα να 
ανταγωνιστούν με τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας όσον αφορά το κόστος παραγωγής, 
την αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα και εν τέλει την ενέργεια που αποδίδουν τα 
ορυκτά καύσιμα, υπογραμμίζει και αναφέρει πως ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας, οι 
αριθμοί είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ Η …ΡΥΠΑΝΣΗ
Ο Πύργος του Άιφελ, το εμβληματικό μνημείο 
που δεσπόζει στον ορίζοντα της γαλλικής 
πρωτεύουσας, γίνεται «πράσινος» καθώς 
σύντομα θα παράγει ένα μέρος της ενέργειας που 
καταναλώνεται για τη λειτουργία του, από μικρές 
ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα τα 
οποία θα τοποθετηθούν στο …σώμα του. 

Ο πρώτος όροφος, ο μεγαλύτερος από άποψη 
επιφάνειας του Πύργου, ήδη έχει μετατραπεί 
σε ένα τεράστιο εργοτάξιο καθώς εκτελούνται 
εργασίες εκσυγχρονισμού προκειμένου να γίνει 
ο Πύργος πιο προσβάσιμος, ελκυστικός και 
οικολογικός, εξήγησε ο πρόεδρος της Νέα Εταιρίας 
του Πύργου του Άιφελ (SNTE) Ζαν-Μπερνάρ 
Μπρος.

Ο πρώτος όροφος, ο οποίος βρίσκεται σε ύψος 
57 μέτρων, είναι αυτός που δέχεται τις λιγότερες 
επισκέψεις, ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάξει, 
καθώς οι τουρίστες θα έχουν πρόσβαση στο 
διαφανές δάπεδο που θα κατασκευαστεί πάνω 
από το κενό, περιφερειακά του χώρου που 
δημιουργήθηκε από τους τέσσερις στύλους.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εργασιών, θα 
τοποθετηθούν μικρές ανεμογεννήτριες, ηλιακά 
κάτοπτρα, συλλέκτες νερού της βροχής. Στόχος 
είναι η βελτίωση κατά 30% των ενεργειακών 
επιδόσεων του Πύργου.

Στο εξής η πρόσβαση για τα άτομα με 
περιορισμένη κινητικότητα θα ενισχυθεί ώστε να 
μπορούν να επισκέπτονται το χώρο στο σύνολο 
του, κάτι που δεν συμβαίνει ως τώρα. Θα προστεθεί 
μια αίθουσα συνεδρίων, ενώ θα ανακαινιστούν 
τα καταστήματα, το μουσείο και το εστιατόριο. Οι 
εργασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν στα 
τέλη του 2013 και θα κοστίσουν 25 εκατομμύρια 
ευρώ, ποσό που καλύπτεται από τα έσοδα, καθώς 
οι επισκέπτες το 2011 έφτασαν τα 7,1 εκατομμύρια!

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
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Διαμαρτυρίες από τον κλάδο των φωτοβολταϊκών προκαλούν ορισμένες από τις προτά-
σεις που συζητούνται για λήψη μέτρων με στόχο τον περιορισμό του ελλείμματος του 
λογαριασμού της «πράσινης» ενέργειας. Ωστόσο, εκπρόσωποι των επενδυτών δεν αρ-
νούνται ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επενδύ-
σεων. Ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά έστειλε επιστολή προς τον 
πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς στην οποία χαρακτηρίζει «καταστρο-
φική την επιβολή οποιασδήποτε εισφοράς επί του τζίρου στις εν λειτουργία φωτοβολ-
ταϊκές μονάδες», δεν αρνείται ωστόσο το ενδεχόμενο επιβολής εισφοράς στα νέα έργα, 
που θα συνδεθούν στο εξής.  Ο ΣΠΕΦ προτείνει επίσης μείωση στις τιμές απορρόφησης 
της ενέργειας στα νέα έργα ανά κατηγορία ισχύος χωριστά, κατάργηση του 18μηνου 
διακράτησης τιμής στις νέες συμβάσεις, στη μετατροπή του προγράμματος των οικια-
κών στεγών από εδώ και πέρα σε πρόγραμμα αυτοπαραγωγού που θα καταναλώνουν 
την παραγόμενη ενέργεια και όση περισσεύει μόνο θα πωλούν στο δίκτυο. Ο Σύνδεσμος 

Εταιριών Φωτοβολταϊκών 
προτείνει μεταξύ άλλων 
εκκαθάριση των αδειών και 
αιτήσεων για όλες τις ΑΠΕ, 
με επιβολή εγγυοδοσίας για 
δέσμευση ηλεκτρικού χώ-
ρου, μείωση της ταρίφας των 
οικιακών φωτοβολταϊκών 
χωρίς να θίγεται η βιωσιμό-
τητα των έργων, καθιέρωση 
μειωμένης ταρίφας για έργα 
άνω των 10MW, απορρόφηση 
του 90% της παραγόμενης 
ενέργειας στις τρέχουσες 
εγγυημένες τιμές πώλησης 

και του υπόλοιπου 10% στην 
Οριακή Τιμή Συστήματος, κ.α. Δηλώνει ωστόσο αντίθετος με προτάσεις για αναστολή 
της έκδοσης νέων αδειών και στην επιβολή φόρου στα λειτουργούντα έργα. Τέλος, ο 
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών ζητά να μη ληφθεί κανένα πρόσθε-
το μέτρο πριν εφαρμοστούν εκείνα που είχε ανακοινώσει η προηγούμενη ηγεσία του 
ΥΠΕΚΑ (δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, απόσπαση μέρους του τέλους της 
ΕΡΤ, τέλος λιγνιτικής παραγωγής) και πριν αυξηθεί σε λελογισμένα επίπεδα το ειδικό 
τέλος για τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων (πρώην τέλος ΑΠΕ).

ΒΡΟΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΕ 

Θέματα προώθησης έργων και αναπτυξι-
ακών προγραμμάτων αλλά και επίλυσης 
χρονιζόντων προβλημάτων εξετάζονται σε 
συσκέψεις, που πραγματοποιούν αρμόδιοι 
κυβερνητικοί παράγοντες με εκπροσώπους 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα:  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης 
Γιάννη Μπουτάρη, δέχθηκε στο γραφείο 
του ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύ-
ων Κωστής Χατζηδάκης, στον οποίο ο κ. 
Μπουτάρης έθεσε τα θέματα της μείωσης 
των τελών του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, 
της κατασκευής τραμ στην πόλη με τη μέ-
θοδο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου- Ιδιωτικού 
Τομέα), της σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με 
υδροπλάνα και της ανάπτυξη της παράκτιας 
συγκοινωνίας.. Για το πρώτο θέμα, δηλαδή 
της μείωσης των τελών του αεροδρομίου, 
ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι θα γίνει 
συνολικά για όλα τα αεροδρόμια μελέτη κό-
στους/ οφέλους, προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη όλες οι παράμετροι που σχετίζονται 
με το θέμα (τουρισμός, πρόγραμμα απο-
κρατικοποιήσεων, θέματα ανταγωνισμού, 
θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ κ.ά.). Για το θέμα 
του τραμ, ο υπουργός τόνισε ότι θα εξετα-
στεί με βάση τις οικονομικές δυνατότητες 
και με την προϋπόθεση ότι το έργο θα είναι 
βιώσιμο, ενώ για τα υδροπλάνα ανακοίνωσε 
ότι το υπουργείο ετοιμάζει ήδη το θεσμικό 
πλαίσιο για την ανάπτυξη της συγκεκρι-
μένης αγοράς. Τέλος, για τη συγχώνευση 
HELEXPO- ΔΕΘ και ΟΠΕ ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης συμφώνησε με τη συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία του υπουργείου.
-ΑΤΤΙΚΗ:  Συνάντηση με τους Δημάρχους 
Αμαρουσίου Γιώργο Πατούλη, Χαλανδρίου 
Γιώργο Κουράση και Βριλησσίων Κώστα 
Ιωαννίδη, είχε ο αναπληρωτής υπουργός 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρος 
Καλογιάννης, με θέμα τη διάνοιξη της 
οδού Λακωνίας, παράπλευρης της Αττικής 
Οδού, που συνδέει τους συγκεκριμένους 
δήμους. Η διάνοιξη της οδού Λακωνίας 
είναι ένα θέμα που εκκρεμεί τα τελευταία 
οχτώ χρόνια λόγω προσφυγής των κατοίκων 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ΣτΕ 
απέρριψε, πρόσφατα, την αίτηση ακυρώσε-
ως, θεωρώντας ότι η προτεινόμενη διάνοιξη 
του δρόμου είναι ευνοϊκότερη προς το 
περιβάλλον, σε σχέση με την αρχική λύση. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Στ. Καλογιάν-
νης ζήτησε από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου να προωθήσει την μελέτη του 
δρόμου προς έγκριση και σε συνεργασία με 
τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρο 
Καλαφάτη,  να προχωρήσει η χρηματοδό-
τηση της κατασκευής του διαδημοτικού 
έργου, με παράλληλη ανάπλαση της ευρύ-
τερης περιοχής.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ 

Λύσεις για αναπτυξιακά έργα της Θεσσαλονίκης  
και οδικό έργο της Αττικής

Εντάσεις προκαλούν τα νέα μέτρα  
για την αγορά ενέργειας 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Άμεση εκκίνηση των διαβουλεύσεων με την 
τρόικα- ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ 11,5 
ΔΙΣ.- Η εξειδίκευση αναμένεται να γίνει μέσα στο μήνα  • EUROBANK: 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Το παρασκήνιο της «θερμής» σύσκεψης των 
κυβερνητικών εταίρων- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ- «Κλείδωσε» 
το πακέτο των 11,5 δισ. ευρώ  • Κόβει 1,9 δισ. από τις προβλέψεις για 
πάταξη της φοροδιαφυγής- «ΨΑΛΙΔΙΖΕΙ» ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΣΟΔΑ Η ΤΡΟΙΚΑ.

ΚΕΡΔΟΣ: Οι αρχηγοί είπαν ναι στο πρόγραμμα των περικοπών 11,7 
δισ., διαφωνώντας- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΥΣ- Ξεκινά σήμερα 
η διαπραγμάτευση με την τρόικα- Σαμαράς: Η χώρα δεν έχει άλλη 

επιλογή από το να πάρει μέτρα τώρα!- Βενιζέλος και Κουβέλης 
επέμεναν σε ηπιότερα μέτρα που δεν θα βαθύνουν την ύφεση  •Δεν 
πιστεύουν ότι είναι δυνατόν η Αθήνα να χτυπήσει το φαινόμενο- ΝΕΟ 
ΟΧΙ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ 
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ- Κατά 900 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι οφειλές του 
Δημοσίου προς ιδιώτες.

ΕΞΠΡΕΣ: Αποδέχτηκαν την πρόταση του Α. Σαμαρά οι Ευ. Βενιζέλος 
και Φ. Κουβέλης για ολοκλήρωση του πακέτου- «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ»… 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 11,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΕΣΟΔΑ 1,9 
ΔΙΣ. ΕΥΡΩ- Από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έως το 2016- Η 
τρόικα θεωρεί ότι δεν θα εισπραχθούν.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΕΡΑΣΕ Η ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ κ. ΣΑΜΑΡΑ- Άμεσα οι 
αποφάσεις για τα 11,6 δισ.- Βενιζέλος: Ο πρωθυπουργός έχει την ευθύνη 
• ΦΡΕΝΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΤΡΑΓΚΙ- Αγωνία για τις σημερινές 
αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ • ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ 
ΡΗΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ- Διαφοροποίηση Παπανδρέου, Βενιζέλος κατά 
Χρυσοχοΐδη.

ΤΑ ΝΕΑ: Μετά την ώρα των αρχηγών...- ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΤΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ- Μισθοί, ΔΕΚΟ, συντάξεις και εφάπαξ μπαίνουν στο 
στόχαστρο του οικονομικού επιτελείου • ΟΛΑ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ 
ΣΤΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ • Αιχμές και εκρήξεις- ΚΑΒΓΑΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ 
ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.

ΕΘΝΟΣ: Οριστικοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα για το οδυνηρό 
πακέτο των 11,5 δισ.- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΧΗΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ • 
ΛΑΓΚΑΡΝΤ: ΤΟ ΔΝΤ ΔΕΝ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ • Βουλή: 
Νομοσχέδιο ΑΕΙ- ΤΕΙ- ΗΧΗΡΑ ΤΑ «ΟΧΙ» ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πώς φτάσαμε στη συμφωνία των πολιτικών 
αρχηγών- ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ  
«Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΕΙ 100 ΔΙΣ. € ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ»- Κυνική... 
ομολογία της εφημερίδας Bild- Λαγκάρντ: «Το ΔΝΤ δεν θα εγκαταλείψει 
τις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα» • Μετά την ανταρσία στη Βουλή- 
ΑΓΡΙΟΣ ΚΑΒΓΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Έλεγχος μέσω φορολογικών δηλώσεων για 
3,8 εκατ. δικαιούχους- ΤΕΛΟΣ ΟΙ «ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ» ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ! 

• Μετά τη συνάντηση των τριών, Βενιζέλος- Κουβέλης δήλωσαν: 
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ- Από τα εφετινά 
εκκαθαριστικά.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Κεντρική Μακεδονία: Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ 
«ΣΚΟΤΩΝΕΙ» 1.200 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ 11,5 ΔΙΣ. €.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Πέρασε ο εκβιασμός της τρόικας- ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΟΝ 
ΚΡΟΤΑΦΟ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
11,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ!!!

Η ΑΥΓΗ: Τη συμφωνία τους με τα άγρια μέτρα των 11,5 δισ. 
ανακοίνωσαν μετά τη συνάντηση με τον Αντ. Σαμαρά οι κ.κ. Βενιζέλος 
και Κουβέλης- Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΒΕ ΤΕΛΟΣ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΔ- ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ- συμφώνησαν στα μέτρα 
σφαγής του λαού- ΕΠΙΚΑΙΡΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: ΔΑΝΕΙΑ: ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ Ή 
ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ • Αιχμές Βενιζέλου για τη στρατηγική επιλογή 
της κυβέρνησης- ΔΙΑΦΩΝΗΣΑΝ, ΑΛΛΑ... ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΑ 11,5 
ΔΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Εμπνευσμένο από την Παλαιά Διαθήκη!!!- Ο 
ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΙΩΣΗΦ».
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ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 2/08/2012

Σε περίγραμμα συμφωνίας για τη λήψη του πακέτου των 11,5 
δισ. ευρώ κατέληξαν χθες το απόγευμα οι κυβερνητικοί εταίροι, 
κατά τη διάρκεια της σύσκεψης μεταξύ του πρωθυπουργού, 
Αντώνη Σαμαρά, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου 
Βενιζέλου, και του επικεφαλής της ΔΗΜΑΡ, Φώτη Κουβελη, 
που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Αρχίζει από 
σήμερα μαραθώνιος διαπραγματεύσεων με την τρόικα για την 
εξειδίκευση των μέτρων, με στόχο να ανακοινωθούν εντός του 
Αυγούστου.
 Την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πακέτο των 11,5 
δισ. ευρώ ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης 
Στουρνάρας, μετά την κατ' αρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε. 
Κατά την τεταμένη συζήτηση προκρίθηκε, τελικά, n γραμμή του 
πρωθυπουργού να δρομολογηθεί άμεσα n σύνταξη του πακέτου 
των μέτρων λιτότητας προκειμένου να μην αμφισβητηθεί n θέση 
της Ελλάδας στο ευρώ και να μη βρεθεί n χώρα μπροστά σε 
κλειστές πόρτες -όπως τόνιζαν κύκλοι του Μαξίμου-, το οποίο 
αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του Αυγούστου. 
«Τώρα θα ξεκινήσει n διαπραγμάτευση του πακέτου των 11,5 
δισ. ευρώ με την τρόικα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών 
εξερχόμενος από τη συνάντηση των τριών κυβερνητικών 
εταίρων, τονίζοντας ότι το πακέτο των μέτρων θα ανακοινωθεί 
εντός του Αυγούστου. Επίσης, τόνισε ότι αυτή τη στιγμή το 
πακέτο μέτρων βρίσκεται υπό επεξεργασία και υπογράμμισε 
ότι βασικός στόχος είναι «n ελαχιστοποίηση των κοινωνικών 
επιπτώσεων». «Πρέπει να παρουσιάσουμε ένα αξιόπιστο 
πακέτο», πρόσθεσε. Σημειώνεται ότι ο υπουργός Οικονομικών 
θα έχει σήμερα το μεσημέρι συνάντηση με την τρόικα, ενώ 
όπως έγινε γνωστό στη σύνταξη του καταλόγου των μέτρων θα 
συμμετάσχουν τα οικονομικά επιτελεία των τριών κυβερνητικών 
εταίρων. Εξερχόμενος από τη συνάντηση, ο πρόεδρος της 
Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης τόνισε ότι θα 
υπάρξει από την πλευρά της κυβέρνησης «συγκεκριμένη 
πρόταση αναφορικά με τo πακέτο των μέτρων» των 11,5 δισ. 
ευρώ, διευκρινίζοντας ότι κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν «μόνο 
κεφάλαια και όχι συγκεκριμένοι αριθμοί». Επίσης, ανέφερε ότι 
κοινή επιλογή των τριών πολιτικών αρχηγών είναι να υπάρξει 
n ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των κοινωνικά αδύναμων 
στρωμάτων, ενώ τόνισε ότι n προγραμματική συμφωνία των 
τριών κομμάτων ισχύει στο ακέραιο. Από την πλευρά του, με 
μια αιχμηρή δήλωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος 
Βενιζέλος, επανέλαβε μετά τη σύσκεψη την πρότασή του να 
τεθεί σε υψηλό επίπεδο το ζήτημα της παράτασης του χρόνου 
της δημοσιονομικής προσαρμογής. Εντούτοις, όπως πρόσθεσε, 
κατ' επιλογή του πρωθυπουργού, «ο οποίος έχει την ευθύνη 
των χειρισμών», τα μέτρα των 11,5 δισ. ευρώ θα ληφθούν 
άμεσα. «Είμαι αναγκασμένος να δεχτώ την εκτίμησή του. Δεν 
θα οδηγήσουμε εμείς τη χώρα σε εκλογές, όπως το έκανε κατ' 
ουσίαν n ΝΔ από τον περασμένο Νοέμβριο, θα τηρήσουμε την 
προγραμματική συμφωνία», είπε χαρακτηριστικά. Σημειώνεται 
ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με πληροφορίες, 
σημειώθηκε έντονος διάλογος μεταξύ του κ. Βενιζέλου και του 

υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος έληξε με 
την παρέμβαση του πρωθυπουργού. Οι Ευάγγελος Βενιζέλος 
και Φώτης Κουβέλης φαίνεται να διαφωνούν στη λήψη μέτρων, 
χωρίς να τίθεται ταυτόχρονα το θέμα της επιμήκυνσης του 
προγράμματος. Επίσης, και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί επιθυμούν 
να ληφθούν τα μέτρα σε δύο δόσεις. Αντιθέτως, ο Αντώνης 
Σαμαράς και ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, 
θεωρούν ότι τα μέτρα πρέπει να ληφθούν τώρα.   Εικόνα 
αποφασιστικότητας για την προώθηση των συμφωνηθέντων 
μέτρων, προκειμένου να μη διακυβευθεί n παραμονή της 
χώρας στην Ευρωζώνη, εξέπεμψε το Μέγαρο Μαξίμου. Ο 
πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης με τους δύο κυβερνητικούς εταίρους φέρεται ότι 
διαμήνυσε την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει άμεσα 
στην ολοκλήρωση των συζητήσεων για τη διαμόρφωση του 
νέου μεσοπρόθεσμου προγράμματος ύψους 11,5 δισ. ευρώ. 
Έναντι των ενστάσεων των κ.κ. Βενιζέλου και Κουβέλη, ο 
πρωθυπουργός φέρεται να επισήμανε πως προϋπόθεση κάθε 
διαπραγμάτευσης είναι n εξασφάλιση της θετικής έκθεσης της 
τρόικας, άρα και n οριστικοποίηση των 11,5 δισ. Στο πλαίσιο αυτό 
επανέλαβε δε την πρόθεση του να αρχίσει κύκλο ταξιδιών και 
διαβουλεύσεων προκειμένου, ει δυνατόν, n τελική αξιολόγηση 
να συμπέσει με τα πρώτα θετικά μηνύματα εκ μέρους των 
εταίρων της χώρας για δράσεις αντιμετώπισης της ύφεσης 
και, ενδεχομένως, χρονικής επέκτασης ή περισσότερης 
ελαστικότητας στους όρους του προγράμματος.

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 6 | 2/08/2012

Την πρόθεση του να δεχθεί τη λειτουργία κέντρου φιλοξενίας 
μεταναστών στα όρια του δήμου εφόσον το υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης υποδείξει τον σχετικό χώρο- επανέλαβε χθες, μιλώντας 
στον ΣΚΑΙ, ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης. Όπως 
ανέφερε, n Αθήνα φέρει το κύριο βάρος του προβλήματος και γι' 
αυτό θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα στους άλλους δήμους. 
«Η Αθήνα πρέπει να δώσει το παράδειγμα ούτως ώστε και άλλοι 
δήμοι της χώρας να καταλάβουν ότι αυτό το πρόβλημα μας 
αφορά όλους και ότι αν δεν βελτιωθεί n φύλαξη των συνόρων 
και αν δεν λειτουργήσουν -με πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών στη 
χώρα, το μεταναστευτικό δεν θα λυθεί». Μέχρι στιγμής, εκτός 
από την Αθήνα, δήμαρχοι δύο ακόμα περιοχών της Ελλάδας 
εξετάζουν θετικά το ενδεχόμενο κατασκευής ανάλογων κέντρων 
στις περιοχές τους χωρίς, ωστόσο, οι σχετικές αποφάσεις να 
έχουν εγκριθεί από τα δημοτικά συμβούλια. Πρόκειται για τους 
Δήμους Δεσκάτης Γρεβενών και Κόνιτσα - Ιωαννίνων. Μιλώντας 
στην «K» οι δήμαρχοι και των δύο περιοχών κατέστησαν σαφές 
ότι για να υπάρξει τελική συμφωνία θα πρέπει να τηρηθούν οι 
δύο βασικά δεσμεύσεις του υπουργείου: εξασφάλιση θέσεων 
εργασίας για την τοπική κοινωνία και ξεκάθαρες προδιαγραφές 
λειτουργιών των Κέντρων. Θετικοί στη δημιουργία χώρων 
φιλοξενίας εμφανίστηκαν και ορισμένοι από τους δημάρχους 
Αττικής που συναντήθηκαν με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης 
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κ. Νικόλαο Δένδια. Ακόμα, πηγές του υπουργείου αναφέρουν 
ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο επέκτασης του κέντρου 
φιλοξενίας που λειτουργεί στην Αμυγδαλέζα. Μέσα στον 
Ιούλιο στελέχη του υπουργείου επικοινώνησαν με τον Δήμο 
Δεσκάτης ζητώντας την παραχώρηση έκτασης 150 στρεμμάτων 
για τη δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας. «Θα ζητήσουμε να 
δοθούν διασφαλίσεις για την τοπική κοινωνία καθώς και να μας 
γνωστοποιηθούν οι προδιαγραφές του εγχειρήματος» δήλωσε 
στην «K» ο δήμαρχος κ. Νικόλαos Μίγκος. Στο ίδιο μήκος 
κύματος και οι δηλώσεις του δημάρχου Κόνιτσας κ. Παναγιώτη 
Γαργάλα: «Δεν έχει παρθεί μέχρι στιγμής απόφαση εκ μέρους 
μας. Περιμένουμε να διασφαλιστούν κάποιες θέσεις εργασίας 
και να ενημερωθούμε για τη μορφή και τον τρόπο λειτουργίας 
που θα έχει. Ενδεχομένου n κατασκευή να γίνει σε μια 
συγκεκριμένη δημόσια έκταση 35 στρεμμάτων». Σύμφωνα με 
τον ίδιο, n οικονομική κατάσταση της περιοχής δεν επιτρέπει την 
περιφρόνηση νέων θέσεων εργασίας. Σχολιάζοντας την πρόοδο 
στο συγκεκριμένο θέμα, πηγή του υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
ανέφερε ότι θα γίνει προσπάθεια για δημιουργία όσο το δυνατόν 
περισσότερων Κέντρων Φιλοξενίας και Υποδοχής σε όλη την 
Ελλάδα. «Θα αξιοποιηθούν δημόσιες εκτάσεις και κτίρια, ενώ 
πρόθεση του υπουργείου είναι να υπάρχει καλή συνεργασία με 
τις τοπικές αρχές» δήλωσε μεταξύ άλλων.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΑΦΜ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
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Καμία συνταξιοδοτική παροχή (κύρια και επικουρική σύνταξη) 
και κανένα επίδομα ή βοήθημα δεν θα καταβάλλουν από 
τον Οκτώβριο τα ασφαλιστικά ταμεία αν δεν έχει δηλωθεί 
ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο Αριθμός 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των συνταξιούχων. 
Με επείγουσα εγκύκλιο που απέστειλε χθες σε όλα τα Ταμεία 
ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ι. 
Βρούτσης θέτει προθεσμία δύο μηνών για την «ταυτοποίηση» 
των δικαιούχων και των παροχών και την επικαιροποίηση των 
ηλεκτρονικών αρχείων τα οποία, στη συνέχεια, θα αξιοποιηθούν 
για την πραγματοποίηση ελέγχων για τον εντοπισμό τόσο όσων 
εισπράττουν παράνομα συντάξεις όσο και εκείνων οι οποίοι δεν 
δηλώνουν τα ποσά που λαμβάνουν. Η συγκεκριμένη διαδικασία 
θα οδηγήσει, ταυτόχρονα, στη δημιουργία μιας αξιόπιστης 
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των 
συνταξιούχων και το ακριβές ύψος των συντάξεων που 
εισπράττουν διευκολύνοντας το σχεδιασμό για ης περικοπές οι 
οποίες προγραμματίζονται να γίνουν τόσο σης κύριες όσο και 
σης επικουρικές συντάξεις. 
Με βάση την εγκύκλιο τα Ταμεία καλούνται: 
- Να στείλουν άμεσα όσα ηλεκτρονικά αρχεία δεν έχουν ήδη 
στείλει συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ. 
- Να καλέσουν τους συνταξιούχους σε αυτοπρόσωπη παρουσία 
για τη συμπλήρωση είτε του ΑΜΚΑ είτε και του ΑΦΜ. 
- Να διακόψουν άμεσα την καταβολή της σύνταξης σε 
όσους δεν δηλώσουν τα στοιχεία εντός προθεσμίας δύο 
μηνών από την αποστολή των παρατηρήσεων της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Για να αποφευχθούν 
καθυστερήσεις (λόγω και των αδειών του Αυγούστου) το 
υπουργείο ζητά από τα Ταμεία αναλυτική ενημέρωση εντός των 
επόμενων πέντε εργάσιμων ημερών και υπενθυμίζει ότι όσα 
Δ.Σ. Ταμείων δεν πειθαρχήσουν θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις. 
Τέλος, για την αποφυγή αποστολής διπλών αρχείων n ΗΔΙΚΑ 
A.E. θα αποστείλει τα σχετικά αρχεία που διαθέτει και τα 
Ταμεία που εξυπηρετούνται με ίδια μέσα θα αποστείλουν τα 
δικά τους αρχεία (ήδη έχουν αποσταλεί τα αρχεία του ΕΤΑΑ-
ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ-Ταμ. Νομικών, ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ - Τομέας 
Συμβολαιογράφων, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ-ΤΣΑ, ΟΑΕΕ-ΤΑΕ, 
ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΙΤ - ΤΕΑΥΕΤ, ΤΕΑΠΟΖΟ, 
ΤΕΑΔΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Επικουρική και ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ).
 Τα στοιχεία ζητούνται «ενόψει των κρίσιμων δημοσιονομικών 
καταστάσεων και προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 
υπουργείου Οικονομικών να προβούν σε διασταύρωση 
στοιχείων με σκοπό την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής 
και φοροδιαφυγής». Τα στοιχεία των συνταξιούχων, κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης, θα περιλαμβάνουν: 
Τον ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, 
ημερομηνία γέννησης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, 
ταχυδρομική διεύθυνση, ποσό σύνταξης μεικτό, ποσό σύνταξης 
καθαρό, φόρος αναλογών και φόρος παρακρατηθείς. Βασική 
επιδίωξη του υπουργείου είναι να αποκαλυφθεί όλο το 
φάσμα των παράνομων συντάξεων, να εντοπιστούν οι διπλές 
και τριπλές συντάξεις που υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια 
καταβολής, να διασφαλιστεί ότι όλα τα εισοδήματα δηλώνονται 
και φορολογούνται και, εν τέλει, να διαπιστωθεί αν όλες οι 
συνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται με νόμιμο τρόπο. 
Στόχος του υπουργείου είναι από την 1n Ιανουαρίου του 2013 να 
έχει εξυγιανθεί πλήρως το σύστημα συνταξιοδοτικών παροχών 
από «μαϊμού» συντάξεις και απώλεια πόρων.

«ΠΑΓΩΜΕΝΑ» ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 17 ΧΛΜ.  
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ 
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«Παγωμένο» εξακολουθεί να είναι το έργο κατασκευής 
του αυτοκινητοδρόμου, μήκους 17 χιλιομέτρων, που 
παρακάμπτει τις κατοικημένες περιοχές στην Αγία Μαρίνα, 
στη Στυλίδα και τον Καραβόμυλο και ολοκληρώνει τα έργα 
του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου Μαλιακός - Κλειδί, 
δημιουργώντας τον αυτοκινητόδρομο από την Αθήνα μέχρι 
τα Τέμπη. Πρόκειται για ένα τμήμα, που μαζί με τα έργα σης 
σήραγγες Τεμπών και Πλαταμώνα, παραμένουν ανενεργά στον 
άξονα της Εθνικής Οδού Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή 
εντοπίστηκαν αρχαιολογικά ευρήματα, γεγονός που καθυστερεί 
τις εργασίες, ενώ προβλήματα έχουν προκληθεί και λόγω των 
απαλλοτριώσεων. Πάντως, και με δεδομένο ότι από το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Υποδομών δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, το 
συγκεκριμένο έργο που παρακάμπτει τις τρεις κωμοπόλεις και 
φτάνει μέχρι το σημείο σύνδεσης με την Εθνική Οδό στις Ράχες, 
δεν εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει πριν από το νέο έτος.


