
Η οικονομική κρίση ωθεί τους Νοτιοευρωπαίους, στη μετανάστευση. Στα 
τέλη Μαΐου 2012 εργάζονταν στη Γερμανία 117.744 έλληνες έναντι 107.245 το 
περασμένο έτος (αύξηση 10%), σύμφωνα με στοιχεία του Ομοσπονδιακού 
Πρακτορείου Εργασίας της Γερμανίας. Πρώτοι στη μετανάστευση προς τη 

Γερμανία είναι οι ισπανοί και ακολουθούν οι έλληνες, οι ιταλοί και  
οι πορτογάλοι, φθάνοντας συνολικά το μισό εκατομμύριο. 
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Με την επιστροφή από τις διακοπές βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι και πάλι με τα μείζονα προβλήματα, 
αυτά που δημιουργούν το γενικότερο αρνητικό 
κλίμα στη χώρα, με πρώτη και καίρια στην 
αλυσίδα των μαύρων μαντάτων την ανεργία, 
η οποία ξεπέρασε το 23,1% (τον Μάιο) και 
τους ανέργους να φτάνουν στο εφιαλτικό 
1.147.372. Ακόμη εφιαλτικότερο το γεγονός ότι 
μεταξύ των νέων η ανεργία έφτασε στο 55%, 
κορνιοτοποιώντας προσπάθειες και δαπάνες 
σπουδών, ελπίδες και όνειρα, τουλάχιστον, μιας 
ολόκληρης γενιάς.

Ως ελάχιστο αντίδοτο σ' αυτή την εξέλιξη, 
η αναγκαστική μετανάστευση, όσων και 
όποιων έχουν τη δυνατότητα, όλων εκείνων 
που διαθέτουν - κατά τεκμήριο - τα καλύτερα 
προσόντα. Εγκαταλείπουν τη χώρα για να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ως φθηνή 
και εύκολη λεία, σε άλλες χώρες, κατά κανόνα 
εκείνες που έτσι κι αλλιώς κερδίζουν και 
χρήμα (βλέπε Γερμανία) από την παρατεταμένη 
οικονομική κρίση στην Ελλάδα και ολόκληρη την 
Ευρώπη.

Την ίδια ώρα κατά την οποία η Στατιστική 
Υπηρεσία περιγράφει τη δραματική εξέλιξη, η 
κυβέρνηση προετοιμάζει την έξοδο στην ανεργία 
(εφεδρεία) ή την πρώιμη συνταξιοδότηση για 
μερικές δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, αλλά 
και την περαιτέρω μείωση των αποδοχών όσων 
διατηρήσουν τις θέσεις τους στον στενό και 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αποφάσεις που όχι 
μόνο καθιστούν μη αναστρέψιμη την αρνητική 
πορεία της οικονομίας, αλλά βαθαίνουν τον 
...Καιάδα της ύφεσης που απειλεί να "καταπιεί" 
ολόκληρη την οικονομία.

Πρόκειται, αδιαμφισβήτητα, για έναν επικείμενο 
"χειμώνα" που δεν αντέχεται...
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ΣΗΜΕΡΑ

Δραματική επιδείνωση των δεικτών 
της οικονομίας και της απασχόλη-
σης, όπως επίσης ότι η κατασκευα-
στική δραστηριότητα βρίσκεται σε 
ελεύθερη κάθετη πτώση δείχνουν 
τα τελευταία επίσημα στοιχεία 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Παράλληλα από το 
υπουργείο Οικονομικών ανακοινώ-
θηκε δραματική αύξηση του δημό-
σιου χρέους για το πρώτο εξάμηνο 
του 2012, σε επίπεδο πάνω από τα 
300 δις ευρώ.
Ο επιστημονικός διευθυντής του 
ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ Σάββας Ρο-
μπόλης προειδοποιεί ότι η αύξηση 
της ανεργίας, η αποεπένδυση 
και η μείωση του τεχνολογικού 
δυναμικού προκαλεί συνθήκες 
καθίζησης της παραγωγικής και 
τεχνολογικής βάσης της οικονομί-
ας, προσθέτοντας ότι οι πόροι για 
να χρηματοδοτηθεί η οικονομία θα 
είναι τεράστιοι και δεν μπορούν να 
βρεθούν. Ειδικότερα:  
Ανεργία: Στο νέο ρεκόρ του 
23,1% σκαρφάλωσε η ανεργία 

το Μάιο του 2012, από 16,8% 
που ήταν το Μάιο του 2011 και 
22,6% που ήταν τον Απρίλιο του 
2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. Οι άνεργοι αυξήθηκαν 
κατά 311.041 άτομα σε σχέση με 
το Μάιο του 2011 (αύξηση 37,2%) 
και κατά 34.141 άτομα σε σχέση 
με τον Απρίλιο του 2012 (αύξηση 
3,1%) και διαμορφώθηκαν σε 
1.147.372 άτομα. Η ανεργία των 
νέων καλπάζει, ανερχόμενη στο 
55%.
Οικοδομική δραστηριότητα: 
Νέα συρρίκνωση παρουσίασε η 
οικοδομική δραστηριότητα στη 
χώρα το Μάιο του 2012, με τον 
αριθμό των οικοδομικών αδειών να 
μειώνεται κατά 31,2% σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Δημόσιο Χρέος: Σημειώθηκε 
αύξηση κατά 23,2 δις ευρώ από τα 
τέλη Μαρτίου μέχρι και τα τέλη Ιου-
νίου, αφού, παρά το PSI, αυξήθηκε 
ο δανεισμός από το μηχανισμό 
στήριξης. 

Μέρος της 
ανεργίας  
προέρχεται από 
την ύφεση, και 
το επακόλουθο 
είναι η μείωση 
του τεχνολογι-
κού δυναμικού 
στις επιχειρή-
σεις τονίζει το 
ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ – 
ΑΔΕΔΥ.

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Καθίζηση της παραγωγικής και  
τεχνολογικής βάσης της οικονομίας
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Σχέδιο & Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας» 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ: «Κτίριο και 
Ενέργεια»
ΞΑΝΘΗ

ΤΕΕ/ Τμήμα Θράκης

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

7-8
Σεπτεμβρίου

2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: για τη βράβευση πρωτευσάντων 
αποφοίτων των Πολυτεχνικών Σχολών
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας12
Σεπτεμβρίου

2012

 Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των 
περιλήψεων για το 4ο συνέδριο της ΕΕΔΣΑ, 
μετά από αίτημα πολλών μελών της, καθώς 
και άλλων ενδιαφερομένων. Πιο συγκεκρι-
μένα, η γραμματεία του συνεδρίου θα δέ-
χεται περιλήψεις (στο email: conference@
eedsa.gr) μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2012.
Υπενθυμίζεται ότι το συνέδριο θα πραγμα-
τοποιηθεί  από τις 30 Νοεμβρίου ως την 
1η Δεκεμβρίου 2012 σε συνεργασία με 
το ΕΜΠ, στο ιστορικό κτήριο του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο κέντρο της 
Αθήνας.
Πληροφορίες: Τηλ.: 2421074282, φαξ: 24210 
74276, κινητό: 6946284199, ιστοσελίδα: 
conference2012.eedsa.gr 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Μετά από έξι χρόνια, άνοιξαν για το κοινό δύο 
από τις αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Ηρακλείου.
Στην πρώτη αίθουσα φιλοξενείται η Συλλογή των 
Γλυπτών που αποτελείται από εκθέματα της Αρχαϊ-
κής- Κλασικής περιόδου, ενώ στη δεύτερη αίθουσα 
φιλοξενούνται γλυπτά της Ελληνιστικής- Ρωμαϊκής 
περιόδου. 
Παράλληλα, συνεχίζει να λειτουργεί στο κτίριο επέ-
κτασης η Προσωρινή Έκθεση με τα σημαντικότερα 
εκθέματα. 
Το ωράριο λειτουργίας και για τις δύο εκθέσεις είναι 
Τρίτη-Σάββατο 8 πμ- 8 μμ. Κάθε Δευτέρα, Κυριακή 
και αργίες οι αίθουσες θα είναι ανοιχτές από τις 9 το 
πρωί ως τις 4 μετά το μεσημέρι.
Παράλληλα, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, θα 
πραγματοποιείται δωρεάν ξενάγηση στη νέα Έκθεση 
Γλυπτών από τους αρχαιολόγους του Μουσείου 
Ηρακλείου.

Άνοιξε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ηρακλείου

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το Μουσείο  
Ενάλιων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά  

 Στον εντυπωσιακό αριθμό των 1.744, από 88 χώρες, 
ανήλθαν τα αρχιτεκτονικά γραφεία που παρέλαβαν το 
φάκελο της προκήρυξης του διεθνούς αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού για τη μετατροπή του παλαιού κτιρίου 
αποθήκης σιτηρών (SILO) σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαι-
οτήτων, στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά.
Όσα από τα αρχιτεκτονικά γραφεία αποφασίσουν να 
λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, που προκήρυξε ο 
ΟΛΠ, θα πρέπει να υποβάλουν τις μελέτες τους στον 
Οργανισμό ως τις 23 Οκτωβρίου, ενώ τα αποτελέσματα 
θα ανακοινωθούν τον ερχόμενο Δεκέμβριο από την 
ειδική επιτροπή απονομής των βραβείων, με πρόεδρο 
τον καθηγητή Αρχιτεκτονικής Δημήτρη Φατούρο.
Η Πολιτιστική Ακτή Πειραιά αποτελεί τη μεγαλύτερη 
παρέμβαση πολιτισμού και τουρισμού στην Αττική, 
αφού στον χώρο που έχει παραχωρηθεί από τον ΟΛΠ 
Α.Ε., έκτασης 180 στρεμμάτων, θα δημιουργηθούν 
μουσεία, θεματικά πάρκα και υπαίθριοι χώροι πολιτι-
σμού και αναψυχής, προσβάσιμοι στους κατοίκους και 
τους επισκέπτες. Στο Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων 
θα συγκεντρωθεί ο αρχαιολογικός πλούτος που έχει 
ανασυρθεί από την θάλασσα σύμφωνα με το μουσει-
ολογικό πρόγραμμα, το οποίο καταρτίσθηκε από τη 
Διεύθυνση Ενάλιων Αρχαιοτήτων και εγκρίθηκε από 
τον υπουργό Πολιτισμού. Πρόκειται άλλωστε για το 
μοναδικό στην Ελλάδα σχετικό Μουσείο, το οποίο θα 
διασώσει παράλληλα και το SILO, το οποίο αποτελεί 
βιομηχανικό μνημείο. 
Με τον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε, αφενός 
διασώζεται ένα βιομηχανικό μνημείο του μεσοπολέ-
μου και, αφετέρου, αποκτά ο Πειραιάς ένα Μουσείο 
μοναδικό στο είδος του στη Μεσόγειο.
Ήδη, όλα σχεδόν τα προβλεπόμενα έργα ανάπτυξης 
της Πολιτιστικής Ακτής βρίσκονται σε εξέλιξη (Μου-
σείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων στο SILO, Ιστορικό Αρχείο 
ΟΛΠ και Μουσείο Μετανάστευσης στην Πέτρινη 
Αποθήκη, Θεματικό Μουσείο Λιμένων στο Καστράκι, 

Θεματικό Πάρκο στις Αποθήκες, Πάρκο Δραπετσώνας 
κ.ά.) με το σχεδιασμό του ΟΛΠ και του ΥΠΠΟ και την 
ενεργή συμμετοχή της αυτοδιοίκησης (Δραπετσώνα - 
Κερατσίνι) και της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακή 
Ενότητα Πειραιά), με την οποία υπεγράφη μνημόνιο 
συνεργασίας πριν από 4 μήνες.
Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας www.
piraeusculturalcoast.org.gr , όπου είναι διαθέσιμο όλο 
το υλικό.
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Πακέτο μέτρων για την αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας και τον περιορισμό της επιβάρυνσης των καταναλωτών, 
ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
Με αποφάσεις του υφυπουργού Ασημάκη Παπαγεωργίου, αναστέλλεται 
η  διαδικασία χορήγησης νέων αδειών για φωτοβολταϊκά και μειώνονται 
δραστικά οι εγγυημένες τιμές απορρόφησης της ενέργειας από φωτοβολταϊκές 
μονάδες. Παράλληλα, ενεργοποιείται ο νόμος που προβλέπει απόδοση μέρους 
του τέλους ΕΡΤ που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, για την 
ενίσχυση του λογαριασμού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι νέες 
ρυθμίσεις που αναμένεται τις επόμενες ημέρες να προωθηθούν για ψήφιση 
στη Βουλή έχουν προκαλέσει πολλές και ποικίλες αντιδράσεις από επιστη-
μονικούς και επιχειρηματικούς φορείς της ενέργειας. Ο διάλογος αλλά και οι 
αντιπαραθέσεις για τις στρεβλώσεις του συστήματος αλλά και τις κεντρικές 
ενεργειακές επιλογές και κατευθύνσεις της χώρας αναμένεται να κορυφωθούν 
το επόμενο διάστημα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις και 
τις παρουσιάσεις στον Τύπο, προκύπτει ότι:
-Άδειες για φωτοβολταϊκά: Σε ό,τι αφορά την αναστολή της αδειοδοτικής 
διαδικασίας, η απόφαση προβλέπει ότι δεν θα υποβάλλονται νέα αιτήματα για 
χορήγηση άδειας παραγωγής και έκδοση προσφοράς σύνδεσης φωτοβολ-
ταϊκών, ενώ τα αιτήματα που εκκρεμούν δεν εξετάζονται. Συνεχίζεται, όμως, 
κανονικά η αδειοδοτική διαδικασία για έργα με άδεια παραγωγής, καθώς και 
έργα που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και έχουν 
δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Επίσης εξαιρούνται από την αναστολή τα 
φωτοβολταϊκά στις στέγες και τα έργα που έως την ημερομηνία της αναστολής 
είχαν ενταχθεί σε διαδικασία fast track. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία, η ισχύς των έργων που συνεχίζουν (δηλαδή δεν υπάγονται στην από-
φαση αναστολής) υπολογίζεται σε 5.500 μεγαβάτ (MW), από τα οποία 3.700 MW 
διαθέτουν άδεια παραγωγής, και 1.800 MW, που εξαιρούνται από την υποχρέω-
ση λήψης άδειας παραγωγής, διαθέτουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Με 
τα μεγέθη αυτά έχουν ήδη υπερκαλυφθεί οι στόχοι για το 2020 και αυτός ήταν 
ένας από τους λόγους που αποφασίστηκε η αναστολή.
-Εγγυημένες τιμές απορρόφησης: Η μείωση της εγγυημένης τιμής απορρό-
φησης της ενέργειας από φωτοβολταϊκά αποφασίστηκε για να περιοριστεί το 
έλλειμμα του λογαριασμού των ανανεώσιμων πηγών, που υπερβαίνει τα 300 
εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι οι τιμές αυτές (feed in tariff) ήταν από τις υψη-
λότερες στην Ευρώπη, παρά τις μειώσεις που μεσολάβησαν, ενώ ρόλο έπαιξε 
και το γεγονός ότι το κόστος εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών έχει μειωθεί 

δραστικά τα τελευταία χρό-
νια λόγω ωρίμανσης της 
τεχνολογίας. Οι μειώσεις 
αφορούν τις νεοεισερχό-
μενες μονάδες, δεν έχουν 
δηλαδή αναδρομική ισχύ 
και δεν αφορούν τις ήδη 
λειτουργούσες. Οι μειώσεις 
στις εγγυημένες τιμές 
αγοράς της ενέργειας από 
φωτοβολταϊκά φθάνουν 
μέχρι 46% (οι μεγαλύτερες 
μειώσεις έγιναν στα φ/β 
που εγκαθίστανται στις στέγες) και, όπως προέβλεπε ήδη η νομοθεσία, οι τιμές 
θα βαίνουν μειούμενες τα επόμενα χρόνια. 
-Οι τιμές: Για την τρέχουσα περίοδο (Αύγουστος 2012), οι τιμές διαμορφώνο-
νται ως εξής: Για μονάδες ισχύος πάνω από 100 κιλοβάτ στο διασυνδεδεμένο 
σύστημα, 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 271,64).
Για μονάδες κάτω από 100 κιλοβάτ στο διασυνδεδεμένο σύστημα και για μονά-
δες ανεξαρτήτως ισχύος στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα δηλαδή στα νησιά, 
225 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 305,6).
Για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες η τιμή πέφτει στα 250 ευρώ ανά μεγαβατώρα, 
από 470,25. Επίσης, με Κοινή Υπουργική Απόφαση ενεργοποιείται ο νόμος που 
προβλέπει παρακράτηση του 25% του τέλους υπέρ ΕΡΤ για τον λογαριασμό των 
ΑΠΕ. Τα έσοδα από την παρακράτηση αυτή εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα 75 
εκατ. ευρώ το χρόνο.
-Το ΥΠΕΚΑ: Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου επισημαίνεται ότι: -«Οι 
στρεβλώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι κακοί υπολογισμοί, η σημαντική 
απόκλιση των πραγματικών μεγεθών και των εκτιμήσεων των παραμέτρων που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ΕΤΜΕΑΡ, οι οφειλές των εταιρειών 
Energa και Hellas Power, που παραμένουν σε δεσμευμένους λογαριασμούς 
και οι καθυστερήσεις χρόνων, έφτασαν σε σημείο κατάρρευσης την αγορά 
ενέργειας, που θα προκαλούσε ανυπολόγιστες ζημιές στην οικονομία της 
χώρας. Αρχικοί υπολογισμοί για τη διάσωση της αγοράς οδηγούσαν σε υπέρο-
γκες επιβαρύνσεις των απλών καταναλωτών, οι οποίοι θα καλούνταν για ακόμη 
μια φορά να σώσουν την κατάσταση με κατακόρυφες αυξήσεις στα τιμολόγια 
ρεύματος».

Νέα πρόσωπα ανακοινώθηκαν από τον υπουργό 
Ανάπτυξης και Υποδομών Κ. Χατζηδάκη ως Συντονι-
στές Έργου, που αναλαμβάνουν την ευθύνη για την 
επιτάχυνση της εφαρμογής των δέκα μεταρρυθμίσε-
ων για την επανεκκίνηση της οικονομίας, στο πλαίσιο 
των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν ανακοινωθεί από 
το υπουργείο.  Τα πρόσωπα και οι τομείς μεταρρυθμί-
σεων που αναλαμβάνουν να συντονίσουν, αντίστοιχα, 
έχουν ως εξής:
>  Δημόσιες Συμβάσεις & Προμήθειες: Θανάσης 

Σκορδάς, Υφυπουργός ΥΠΑΝΥΠ
>  Νέος Νόμος για τις Επενδύσεις: Πέτρος Σελέκος, 

Γ.Γ. Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων
>  Απλούστευση Αδειοδοτήσεων: Σπύρος Ευσταθό-

πουλος, Γ.Γ Βιομηχανίας

>  Ιδιωτικοποίηση ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ROSCO: Νίκος Σταθό-
πουλος, Γ.Γ. Μεταφορών

>  Αναθεώρηση ΕΣΠΑ: Γιώργος Γιαννούσης, Γ.Γ. 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ)

>  Απλοποίηση Διαδικασιών: Χάρης Κυριαζής, 
Σύμβουλος Υπουργού

>  181 έργα προτεραιότητας: Ελένη Γιώτη, Στέλεχος 
ΜΟΔ

>  Διαδικασίες Εξαγωγών: Γρηγόρης Δημητριάδης, 
Σύμβουλος Υπουργού

>  Άρση Ρυθμιστικών Εμποδίων- Ανταγωνισμός: 
Γιάννος Μπενόπουλος, Επιχειρηματίας -τ. Γ.Γ. 
Εμπορίου

>  Περιφερειακά Αεροδρόμια-Ρυθμιστικό Πλαίσιο 
Αερομεταφορών: Πύρρος Παπαδημητρίου, Αν. 

Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων- τ. 
Διευθύνων Σύμβουλος Ολυμπιακής

>  Υπεραστικές Επιβατικές Οδικές Μεταφορές- Απε-
λευθέρωση Αγοράς: Στάθης Σταθόπουλος, Σύμβου-
λος Υπουργού. Με απόφαση του Πρωθυπουργού κ. 
Α. Σαμαρά έχει ήδη οριστεί ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης 
ως διαπραγματευτής εκ μέρους της ελληνικής 
κυβέρνησης για την επίλυση του θέματος των 
μεγάλων αυτοκινητόδρομων. Το γενικό συντονισμό 
της προσπάθειας και την επίβλεψη των χρονοδι-
αγραμμάτων αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου, κ. Σεραφείμ Τσόκας. Επίσης την 
επαφή με τα αντίστοιχα τεχνικά κλιμάκια της ΕΕ, 
του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και με την Task Force θα έχει η 
σύμβουλος του Υπουργού, κα. Βίκυ Λοΐζου.

Συντονιστές Έργου για δέκα μεταρρυθμίσεις 

ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ 

Αναστολή νέων αδειών και δραστική μείωση  
εγγυημένων τιμών για φωτοβολταϊκά
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Η αποψίλωση των δασών και η άνοδος της θερμοκρασίας, λόγω της κλιματικής αλλαγής, είναι 
παράγοντες που θα ευνοήσουν τις κατολισθήσεις στο μέλλον. Ένα φαινόμενο, η συχνοτητα του οποίου 
αυξάνεται διαχρονικά, ήδη πλήττει πολλές χώρες στον πλανήτη και προκαλεί χιλιάδες νεκρούς κάθε 
χρόνο, οι οποίοι έως τώρα ενσωματώνονταν κατά κανόνα στους νεκρούς άλλων φυσικών φαινομένων 
(σεισμοί, πλημμύρες κλπ.).

Βρετανική επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Geology (συντάκτης της ο 
γεωγράφος Ντέιβιντ Πέτλεϊ), ανεβάζει τονα ριθμό των ανθρώπινων ζωών που χάνονται κάθε χρόνο 
σε υψηλότερα επίπεδα απ' ότι υπολογίζονταν έως τώρα, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη φυσική 
καταστροφή έχει υποτιμηθεί και δεν αποκλείει ότι τελικά το κόστος σε ανθρώπινες ζωές είναι ακόμα 
μεγαλύτερο και από τις νέες εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα μεταξύ των ετών 2004 και 2010 καταγράφηκαν 2.620 φονικές κατολισθήσεις 
διεθνώς, με συνολικά 32.322 
θύματα ή περίπου 4.600 
ετησίως, τα περισσότερα 
στην Ασία, κατά μήκος της 
οροσειράς των Ιμαλαΐων και 
στην Κίνα. Ο αριθμός αυτός, ο 
οποίος δεν περιλαμβάνει καν 
τα θύματα κατολισθήσεων που 
προκλήθηκαν από σεισμούς, 
είναι μικρότερος από τα θύματα 
των πλημμυρών παγκοσμίως, 
τα οποία μεταξύ των ετών 
1990 και 2006 ήταν περίπου 
7.600 ετησίως, αλλά πολύ 
μεγαλύτερος από τα θύματα των 

δασικών πυρκαγιών (μόλις 47 άτομα κάθε χρόνο). Κατολισθήσεις, χιονοστιβάδες, πτώσεις βράχων 
και άλλα συναφή φαινόμενα είναι πολύ συχνά, όμως τα θύματά τους προσμετρούνται συνήθως στους 
σεισμούς ή σε κάποιο άλλο καιρικό φαινόμενο που τις προξένησε (π.χ. καταιγίδα). Με τον τρόπο 
αυτόν, όμως, υποτιμάται συστηματικά ο κίνδυνος των ίδιων των κατολισθήσεων, υπογραμμίζεται 
στην έρευνα. Κάποιες χώρες, όπως η Β. Κορέα και η Αιθιοπία, που εμφανίζονται επιρρεπείς στις 
κατολισθήσεις, υποστηρίζει ο συντάκτης της έρευνας, αποφεύγουν να ανακοινώσουν τα αντίστοιχα 
περιστατικά που συμβαίνουν στην επικράτειά τους, ενώ πολλοί πεθαίνουν από τα τραύματά τους μετά 
από καιρό, αλλά δεν προσμετρώνται στα θύματα μίας κατολίσθησης.

Οι κατολισθήσεις, αποδεικνύονται φονικές σε περιοχές με απότομες πλαγιές και με υψηλό δείκτη 
βροχόπτωσης, οπωσδήποτε πυκνοκατοικημένες και παρουσιάζουν την μεγαλύτερη συχνοτητα στο 
βόρειο ημισφαίριο κατά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, όταν οι μουσώνες πλήττουν την Ασία και οι 
τυφώνες την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να 
καταστούν τα μικρόβια που πολιορκούν τη ζωή μας. 
Και, μάλιστα, με υψηλό βαθμό παραγωγικότητας, 
ώστε να εξασφαλίζουν ικανή ποσότητα ηλεκτρισμού 
για να τροφοδοτήσει ένα ολόκληρο εργοστάσιο 
επεξεργασίας αποβλήτων και βιολογικού 
καθαρισμού.

Κατά τους Αμερικανούς επιστήμονες του 
πανεπιστήμιου της Πενσιλβάνια τα μικρόβια που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διάσπαση 
της βιομάζας των αποβλήτων, είναι επίσης 
δυνατό να παράγουν και ρεύμα. Η τεχνολογία την 
οποία προτείνουν βασίζεται στη νέα επιστήμη 
της «ηλεκτρο-μικροβιολογίας» που αξιοποιεί 
τη δυνατότητα ορισμένων μικροοργανισμών 
να «γεννούν» ηλεκτρικό ρεύμα έξω από τα 
κύτταρά τους. Κατ' αυτό τον τρόπο είναι εφικτό, 
υποστηρίζουν, να καθαρίζουν υγρά απόβλητα, 
«τρώγοντας» την οργανική ύλη που περιέχεται στα 
τελευταία και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιούν 
την ενέργεια που δημιουργεί ο μεταβολισμός των 
ουσιών, για να παράγουν βιο-ηλεκτρισμό που μετά 
μπορεί να αποθηκευθεί.

Η μικροβιακή ηλεκτρο-χημική τεχνολογία, 
που βρίσκεται στα αρχικά στάδιά της, έχει ήδη 
προσελκύσει το ενδιαφέρον διαφόρων μικρών και 
μεγάλων εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Siemens 
και η General Electric. Προς το παρόν, όμως, 
υπάρχουν αρκετά εμπόδια, όπως το υψηλό κόστος 
κατασκευής του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού, 
ενώ πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η ενεργειακή 
αποδοτικότητα της τεχνικής για να είναι οικονομικά 
βιώσιμη. Κατά τους ερευνητές πέρα από την ανάγκη 
μείωσης του κόστους των χρησιμοποιούμενων 
υλικών, χρειάζεται πολιτική βούληση και η αναγκαία 
χρηματοδότηση.

Εκτός από ηλεκτρισμό, η ίδια τεχνολογία, 
σημειώνουν στο άρθρο τους στο περιοδικό Science 
οι επιστήμονες, θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα 
μικρόβια για τη παραγωγή βιοκαυσίμων, αέριου 
υδρογόνου, μεθανίου και άλλων χρήσιμων 
ανόργανων και οργανικών χημικών ουσιών.

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ
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Τα οικονομικά επιτελεία των υπουργείων Οικονομικών και ΠΕΚΑ, οριστικοποίησαν  την 
εφαρμογή από τις 15 Οκτωβρίου του ενιαίου φόρου στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμαν-
σης, ο οποίος θα ανέρχεται σε 330 ευρώ τα 1.000 λίτρα. Στο euro2day.gr δημοσιεύτηκε 
ότι  με βάση την απόφαση αυτή, η οποία προβλέπεται και στο μνημόνιο των δανειστών, ο 
φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί από τα 60 ευρώ σήμερα στα 330 με συνολι-
κή επιπλέον επιβάρυνση για τον καταναλωτή (ειδικός φόρος συν ο ΦΠΑ επί του ειδικού 
φόρου) 332 ευρώ, ή 33,2 λεπτά το λίτρο. Αντίθετα για τον αυτοκινητιστή το καύσιμο του 
θα φθηνύνει συνολικά κατά 100 ευρώ τα 1.000 λίτρα ή 10 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα στο 
υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν διαδικασίες για την ελάφρυνση των ασθενέστερων 
τάξεων και των κατοίκων των περιοχών όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και 
παρατεταμένος χειμώνας, μέσω της επιστροφής μέρους των επιπλέον εσόδων με τη μορ-
φή επιδόματος θέρμανσης. Ωστόσο τόσο στο ΥΠΕΚΑ όσο και στο ΥΠΟΙΚ, θεωρούν ότι με 
την εξίσωση του ειδικού φόρου, επιτυγχάνεται κατ΄ αρχήν πάταξη σημαντικού μέρους 
του λαθρεμπορίου στα υγρά καύσιμα, το οποίο ευνοεί η μεγάλη διαφορά στους ειδικούς 
φόρους για καύσιμα του ίδιου τύπου.
Ας σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης είχε 
συνεχή αυξητική τάση, ενώ αντίθετα η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης μειωνόταν, 
γεγονός που απεδείκνυε την εκτεταμένη χρήση του θέρμανσης για κίνηση οχημάτων, 
μηχανημάτων κ.λπ. Ένα επιπλέον θέμα που εξετάζει το ΥΠΕΚΑ προς την κατεύθυνση 
αυτή, είναι να εξομοιωθεί και η ποιότητα των δύο τύπων ντίζελ. Δηλαδή να κυκλοφορεί 
στην αγορά μόνο το ντίζελ χαμηλού θείου κίνησης και να καταργηθεί εντελώς ο τύπος 
του θέρμανσης. Για το θέμα αυτό το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε επαφές με τα διυλιστήρια της 
χώρας, χωρίς να έχει καταλήξει σε οριστική απόφαση. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΕΚΑ

Η έκρηξη της ανεργίας και παράλληλα του 
δημόσιου χρέους, που αποκαλύπτουν οι 
επίσημες ανακοινώσεις των στοιχείων των 
ελληνικών αρχών, κυριαρχούν αυτό το διά-
στημα στην ειδησεογραφία και τροφοδοτούν 
ορυμαγδό εγχώριων και διεθνών παρεμβά-
σεων σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, ως 
αποτελέσματα της βαθιάς και μακράς ύφεσης 
στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικο-
νομία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις επίσημες 
ανακοινώσεις αλλά και τις καταγραφές, που 
γίνονται στον Τύπο: 
-Σε νέα επίπεδα-ρεκόρ διαμορφώθηκε η 
ανεργία το Μάιο, με το ποσοστό να φθάνει στο 
23,1%, έναντι 22,6% τον Απρίλιο και 16,8% το 
Μάιο του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ο 
αριθμός των ανέργων ξεπέρασε το 1 εκατομ-
μύριο και έφθασε το 1.147.372 άτομα, ενώ ο 
οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 
3.361.131 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθη-
καν κατά 320.540 άτομα σε σχέση με το Μάιο 
του 2011 (μείωση 7,7%). Η αύξηση της ανερ-
γίας είναι αποτέλεσμα της βαθιάς και μακράς 
ύφεσης στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική 
οικονομία από το 2008, η οποία θα διαρκέσει 
τουλάχιστον μέχρι και το 2013, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις. Για το 2012 προβλέπεται ότι το 
μέσο ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί σε σχέση 
με το 2011. Κατά ομάδες ηλικιών, παρατηρείται 
μεγάλη άνοδος της ανεργίας στα άτομα 15-24 
ετών, που πέρασε το 50% και διαμορφώθηκε 
στο 54,9%, από 41,7% πέρυσι.
-Σε επίπεδο πάνω από τα 300 δισ. ευρώ 
διαμορφώθηκε το χρέος της κεντρικής διοί-
κησης στο τέλος Ιουνίου εφέτος, εξέλιξη που 
καθιστά επιτακτική τη μετάβαση της χώρας 
σε πρωτογενή πλεονάσματα, προκειμένου 
να σταματήσει η παραγωγή νέου χρέους. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους, στις 30/6/2012 το χρέος της 
κεντρικής διοίκησης ανήλθε σε 303,527 δισ. 
ευρώ. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου το χρέος 
ήταν 280,292 δισ. ευρώ, δηλαδή μέσα σε τρεις 
μήνες αυξήθηκε κατά 23 δισ. ευρώ περίπου. 
Βασική “πηγή” της αύξησης τους χρέους είναι 
τα πρόσθετα δάνεια από τον ευρωπαϊκό μη-
χανισμό στήριξης και το ΔΝΤ, στο πλαίσιο της 
δεύτερης δανειακής σύμβασης των 130 δισ. 

ευρώ. Τα δάνεια της Ελλάδας από το μηχανι-
σμό στήριξης έφτασαν στο τέλος του Ιουνίου 
στα 148,83 δισ. ευρώ, από 111,94 δισ. που ήταν 
το Μάρτιο. Στα 36,9 δισ. των δανείων που πήρε 
η Ελλάδα μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2012 
περιλαμβάνονται τα 25 δισ. που δόθηκαν στο 
ΤΧΣ για τις τράπεζες. Τα ταμειακά διαθέσιμα 
στα τέλη Ιουνίου ήταν 3,495 δισ. ευρώ, έναντι 
4,401 στα τέλη Μαρτίου. Το ύψος των εγγυήσε-
ων ήταν 20,007 από 20,046 δισ. ευρώ το πρώτο 
τρίμηνο. 
Το Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης διαφέρει 
από το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης (Χρέος 
κατά Μάαστριχτ) κατά το ποσό του ενδοκυ-
βερνητικού χρέους και λοιπών στοιχείων που 
προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Λογαριασμών ESA 95.
-Μειώθηκαν κατά 31,2% οι οικοδομικές 
άδειες. Νέα συρρίκνωση παρουσίασε η 
οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα το Μάιο 
του 2012, με τον αριθμό των οικοδομικών 
αδειών να μειώνεται κατά 31,2% σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, το 
Μάιο του 2012 το μέγεθος της συνολικής Οικο-
δομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) 

στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση 
τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, διαμορ-
φώθηκε σε 2.410 οικοδομικές άδειες, που 
αντιστοιχούν σε 505,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας 
και 1.815,1 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, 
δηλαδή, μείωση κατά 31,2% στον αριθμό των 
οικοδομικών αδειών, κατά 5,8% στην επιφά-
νεια και κατά 7,4% στον όγκο, σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2011.

ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Έκρηξη της ανεργίας και του δημόσιου χρέους

Στα 330 ευρώ το χιλιόλιτρο 
η εξομοίωση φόρων κίνησης - θέρμανσης

Εκτός ελέγχου βρίσκεται η  
ανεργία, που αυξήθηκε στο 23,1% 
το Μάιο εφέτος από 16,8% τον 
αντίστοιχο μήνα του 2011.
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Το 70% των περικοπών 11,5 δισ. δεν θα έχει 
πρακτικό αποτέλεσμα- ΣΤΟ «ΚΑΛΑΘΙ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΧΑΝΟΝΤΑΙ 
ΜΕΤΡΑ 8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ- Η τρόικα γνωρίζει τα στοιχεία της έκθεσης • 

Συναντάται το πρωί το οικονομικό επιτελείο για να οριστικοποιήσει το 
σχέδιο των μέτρων- ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΓΙΑ «ΠΑΚΕΤΟ» 11,5+2,5 ΔΙΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Η κυβέρνηση αντιμέτωπη (και) με τη Λερναία Ύδρα της 
φοροδιαφυγής, την ώρα που το Βερολίνο εντείνει τις πιέσεις- ΕΞΩ 
ΜΕΡΚΕΛ ΜΕΣΑ… ΥΔΡΑ- Τα τρία σενάρια για την Ελλάδα- Κατακραυγή 
για τα επεισόδια • ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΛΑΙΤ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ 
ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ξετυλίγεται κουβάρι τρόμου μετά τη σύλληψη 
για τη ληστεία στην Πάρο- ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ  
• ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΧΜΟΛΑΓΝΕΙΑ- Τρεις βουλευτές 
φλερτάρουν με τη χρεοκοπία- Διαμαρτυρία Μητρόπουλου σε Τσίπρα. 

ΕΘΝΟΣ: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ο εκτελεστής- Στέλεχος των «Πυρήνων 
της φωτιάς»- ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ  • 
Εξαιρούνται οι προσληφθέντες με ΑΣΕΠ- 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΜΕ 
ΤΟ 65% ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ  • Μέτρα και επαφές Σαμαρά- ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟΣ 
«ΓΟΛΓΟΘΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το πακέτο μέτρων για τα 11,5 δισ. ευρώ, 

οι συναντήσεις Σαμαρά με Γιούνκερ, Μέρκελ και Ολάντ…- ΑΡΧΙΖΕΙ 
ΜΙΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ- Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά, τι 
αποφάσεις θα πάρουν τα αφεντικά της Ευρώπης- Ποιες οι θέσεις της 
Αντιπολίτευσης  • ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- Τι κόβεται 
και από ποιους. 

ΕΣΤΙΑ: ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΗ-ΕΛΛΑΔΑ- Οι θέσεις Γάλλου 
καθηγητή στην Wall Street Journal. 

ΑΥΡΙΑΝΗ: Βενιζέλος και Κουβέλης αντιμέτωποι με εσωκομματική 
κρίση που μπορεί να βάλει σε περιπέτειες τον κυβερνητικό συνασπισμό- 
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ 
ΤΩΝ 11,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ. 

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Τι σχεδιάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 
ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΑΓΚΑΘΙΑ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: ΘΑΥΜΑΤΑ, ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ.  
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ΣΤΟ ΦΑΥΛΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΘΑ ΧΑΘΕΙ ΤΟ 70% ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ 11,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 20/08/2012

Περίπου το 70% των μέτρων ύψους 11,5 δισ. που αναμένεται να 
λάβει n κυβέρνηση θα πάνε χαμένα από την επιπλέον ύφεση 
που θα προκληθεί στην οικονομία για τη διετία 2013 -2014 αν 
το πρόγραμμα εφαρμοστεί με ορίζοντα διετίας. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες τέθηκαν υπ' 
όψιν της τρόικας, αν το πρόγραμμα εφαρμοστεί ως έχει, περίπου 
7,8 δισ. από συνολικά 11,5 δισ. των μέτρων δεν θα μειώσουν το 
έλλειμμα, αλλά θα χαθούν στο φαύλο κύκλο της ύφεσης από 
την οποία υποφέρει n οικονομία, ήδη, από το 2008. Αντίθετα 
αν υπάρξει μια πιo σταδιακή προσαρμογή, αν δηλαδή τα μέτρα 
ενεργοποιηθούν, μέχρι και το 2016, τότε από το τέλος του 2013 n 
οικονομία αναμένεται να αρχίσει σταδιακά να ανακάμπτει και το 
2014 ο ρυθμός ανάπτυξης θα αποκτήσει ξανά θετικό πρόσημο. 
Αυτά τουλάχιστον προβλέπουν το βασικό και το εναλλακτικό 
μακροοικονομικό σενάριο που έθεσε το υπουργείο Οικονομικών 
στην τρόικα λίγο πριν φύγει από την Ελλάδα. Και στα δύο σενάρια 
n πρόβλεψη για την ύφεση της οικονομίας για το 2012 βρίσκεται 
στο 6,8%-7% του ΑΕΠ. Συνεπώς n ύφεση της οικονομίας το πρώτο 
μισό του χρόνου διαμορφώνεται στο 6,35% του ΑΕΠ από 7,35% του 
ΑΕΠ το ίδιο διάστημα του 2011. Τη διαφορά για φέτος αναμένεται 
να κάνει το τρίτο τρίμηνο που ενσωματώνει και το μεγαλύτερο 
μέρος της τουριστικής κίνησης n οποία αναμένεται να υπολείπεται 
σε εισπράξεις κατά 7,5% σε σύγκριση με το 2011: To γεγονός 
αυτό θα βαθύνει την ύφεση κοντά στο 7% του ΑΕΠ, για φέτος, 
δημιουργώντας τις συνθήκες για συνέχιση της ύφεσης και το 2013.
 Με βάση αυτή την εξέλιξη, το υπουργείο Οικονομικών, στο πρώτο 
σενάριο που θέλει το πρόγραμμα να υλοποιείται με ορίζοντα 
διετίας, λαμβάνει υπόψιν παραμέτρους όπως n μεταβολή της 
ιδιωτικής κατανάλωσης (-4,5% το 2013 και -3,5% το 2014), την 
επίπτωση που θα έχει το «σπιράλ» της ύφεσης στην οικονομία, 
δηλαδή υψηλότερη ανεργία που θα σημάνει υψηλότερες ανάγκες 
για κάλυψη επιδομάτων, χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές 
και κατά συνέπεια χαμηλότερα φορολογικά έσοδα και τα σενάρια 
ύφεσης της Ευρωζώνης. Με αυτά τα πρόσθετα μέτρα τα οποία 
επιβάλλει n τρόικα θα συρρικνώσουν επιπλέον το ΑΕΠ κατά 1,7% 
για το 2013, άλλο 1,7% του ΑΕΠ το 2014 και 0,4% του ΑΕΠ το 2015. Σε 
καθαρούς αριθμούς n επίπτωση της ύφεσης θα φτάσει τα 3,4 δισ. 
ευρώ το 2013 και άλλα τόσα το 2014 και 800 εκατ. ευρώ το 2015. Με 
άλλα λόγια n συνολική επίπτωση της ύφεσης θα ροκανίσει κατά το 
70% τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. Η πρόβλεψη γίνεται 
με δεδομένο ότι για να υπάρχει ένα καθαρό αποτέλεσμα ύψους 
11,5 δισ. ευρώ θα πρέπει να ληφθούν μεικτά μέτρα ύψους 14 δισ. 
ευρώ στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι απώλειες (λόγω μειώσεων 
μισθών και συντάξεων) από φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές 
εισφορές. Επίσης λαμβάνεται υπ όψιν και n επισύναψη μέτρων 
ύψους περίπου 2,5-3 δισ. που θα χρειαστούν για να καλυφθούν οι 
αποκλίσεις του 2012. Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα n ελληνική 
οικονομία αναμένεται από το -7% του ΑΕΠ που θα έχει φέτος να 
παραμείνει σε ύφεση και το 2013 το ύψος της οποίας υπολογίζεται 
στο 2,5%2,7% του ΑΕΠ και 0,8% για το 2014, με προσδοκία για μικρή 
ανάκαμψη της τάξης του 0,4-0,5% του ΑΕΠ δύο χρόνια αργότερα 

το 2015.  Στο δεύτερο σενάριο, που προβλέπει n επιμήκυνση της 
δημοσιονομικής προσαρμογής, κατά δύο χρόνια, n ανάκαμψη 
είναι και πάλι οριακή, αλλά έρχεται ένα χρόνο νωρίτερα, το 2014, ο 
ρυθμός ανάπτυξης που υπολογίζεται στο 0,3% του ΑΕΠ. Τούτο με 
δεδομένο ότι οι απώλειες εισοδήματος θα είναι μικρότερες κατά 
1% του ΑΕΠ κατά το 2013 και το 2014 και θα ευνοήσουν επενδύσεις 
και κατανάλωση. Η ανάκαμψη αυτή, εκτός από την ανάσα που θα 
δώσει στην αγορά, αναμένεται να επαναφέρει και τα έσοδα, αλλά 
και ης δαπάνες σε πιo "ενάρετη" πορεία, κάτι που ενδιαφέρει και 
την τρόικα. Κατά συνέπεια αποτελεί πρόκριμα και για το αίτημα 
της ελληνικής πλευράς. Ένα ακόμη βασικό επιχείρημα υπέρ της 
επιμήκυvσnς του μνημονίου είναι και το θέμα της ψυχολογίας 
της αγοράς. Στη διαπραγμάτευση που είχαν τα αρμόδια στελέχη 
του υπουργείου Οικονομικών με τους ανθρώπους της τρόικας 
παρουσίασαν το θέμα της επιμήκυνσης και άρα της πιo σταδιακής 
εφαρμογής των μέτρων, ως ένα μέτρο ανακούφισης της αγοράς και 
των καταναλωτών, αφού n ύφεση της οικονομίας τείνει να παγιωθεί 
και βαθαίνει συνεχώς από το 2009. 
Τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών δεν παρέλειψαν να 
αναφέρουν και το γεγονός ότι υπάρχουν σε εξέλιξη προγράμματα 
ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα οποία έχουν μικρή 
ανταπόκριση, όχι μόνο, λόγω της δυσκολίας χρηματοδότησης, 
αλλά και της έλλειψης του κινήτρου ότι μετά την ολοκλήρωση της 
θα υπάρξει κάποια βελτίωση στην κερδοφορία τους. Τονίστηκε 
επίσης ότι n ασφυκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε 
επίπεδο Δημοσίου έχει ως αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις 
αρνητικό αντίκτυπο και στον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα οι 
καθυστερήσεις - λόγω ταμιακής αδυναμίας - να ανταποκριθεί το 
Δημόσιο σε κάποιες υποχρεώσεις του (πληρωμές επιδοτήσεων 
επιστροφές φόρων) θέτουν σε κίνδυνο υγιείς επιχειρήσεις ή εν 
πάση περιπτώσει επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να 
επιβιώσουν της κρίσης. Τονίστηκε επίσης ότι n σταδιακή εφαρμογή 
των μέτρων θα δώσει τη δυνατότητα μιας σταδιακής ανάκαμψης 
της οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και του εμπορίου, 
παράγοντες οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αύξηση του 
ΑΕΠ.

ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΛΑιΤ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 2-3 | 20/08/2012

Ένα ηπιότερο από το ισχύον σενάριο για την εφεδρεία έχει 
διαμορφώσει το οικονομικό επιτελείο, στο πλαίσιο του πακέτου 
μέτρων 11,5 δισ. ευρώ, που βρίσκεται στην τελική ευθεία και 
αναμένεται να παραδοθεί σήμερα στον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα 
με τις πληροφορίες, το εν λόγω σενάριο προβλέπει ότι n διάρκεια 
παραμονής των δημοσίων υπαλλήλων στην εφεδρεία θα είναι τρία 
χρόνια, με ποσοστό αναπλήρωσης του μισθού τους στο 65% (έναντι 
του ενός έτους και του 60% σήμερα), ενώ θα εξαιρούνται από το 
μέτρο όσοι έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ. 
Στόχος αυτής της ηπιότερης εκδοχής είναι να ικανοποιηθεί 
n προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα 
συνεχιστεί n εφαρμογή του μέτρου με τη μορφή που είχε και n 
οποία - όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς - 
απέτυχε. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι και ο αριθμός αυτών 
που θα οδηγηθούν στην εφεδρεία επιχειρείται να είναι μικρότερος 
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από ό,τι στο αρχικό σχέδιο και συγκεκριμένα να περιοριστεί στους 
35.000, έναντι 45.000.To μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή 
από το 2013.
 To πακέτο θα συζητηθεί άλλη μία φορά σήμερα σε σύσκεψη 
του οικονομικού επιτελείου και οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι στη συνέχεια, το απόγευμα, n λίστα θα πάει στα χέρια του 
Πρωθυπουργού, ο οποίος και θα αποφασίσει πώς θα τη χειριστεί. 
Όπως ανέφερε χθες στέλεχος του οικονομικού επιτελείου, ίσως 
ο Πρωθυπουργός χρειαστεί να επικαλεστεί τους άξονες του 
πακέτου στις διαπραγματεύσεις του αυτή την εβδομάδα με τους 
ξένους ηγέτες. Μετά τον κ. Γιουνκερ, ο κ. Σαμαράς θα συναντήσει 
τη γερμανίδα Καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ την Παρασκευή στο 
Βερολίνο και τον γάλλο Πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ το Σάββατο στο 
Παρίσι.
Εκτός από την εφεδρεία, τα σημαντικότερα μέτρα του πακέτου, 
όπως διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 
με βάση τις συζητήσεις της 5ωρης σύσκεψης της περασμένης 
Παρασκευής, είναι τα εξής: 
- Περικοπή κοινωνικών επιδομάτων με βάση εισοδηματικά 
κριτήρια της οικογένειας. 
 -Ειδικά το ΕΚΑΣ θα κοπεί για τους κάτω των 65 ετών, ενώ στο 
πλαίσιο των εισοδηματικών κριτηρίων που θα ισχύσουν θα ληφθεί 
υπόψη και n ιδιοκατοίκηση.  
-Περικοπή σύνταξης ΟΓΑ κατά 30 ευρώ. 
- Περικοπή δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος 
αδείας (για όσους δημοσίους υπαλλήλους εξακολουθούν να τα 
λαμβάνουν). 
- Μείωση των μισθών όσων ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια 
θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 2012 και θα επιδιωχθεί να 
αντιμετωπιστούν ευνοϊκότερα οι μάχιμοι ένστολοι. 
- Περικοπή του εφάπαξ κατά 23% για τους δημοσίους υπαλλήλους 
αλλά και για τα άλλα Ταμεία.
- Μείωση των συντάξεων από 700 ευρώ και πάνω σε ποσοστά που 
κυμαίνονται από 2% έως 15%. 
- Περικοπές των δεύτερων και τρίτων συντάξεων. 
- Περικοπές των συντάξεων άγαμων θυγατέρων. 
- Επέκταση του ενιαίου μισθολογίου στις ΔΕΚΟ, με αποτέλεσμα να 
μειωθούν οι μισθοί των υπαλλήλων τους σε ποσοστά έως και 35%. 
- Κλείσιμο και συγχωνεύσεις οργανισμών και κάθε είδους φορέων 
του Δημοσίου (υπολογίζονται περίπου σε 50). 

AΠΟΝΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 8.500 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 7 | 20/08/2012

ΠΑΝΩ από 8.500 συνταξιούχοι «αγνοούνται», καθώς με βάση 
τα τελευταία στοιχεία δεν προσήλθαν να απογραφούν στα τρία 
μεγαλύτερα Ταμεία της χώρας. To ΙΚΑ έχει ήδη υποβάλει 202 
μηνυτήριες αναφορές και σε αυτήν τη φάση... αναζητά πάνω 
από 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, n 
κατάσταση έχει ως εξής:  
• ΙΚΑ. Toυς 7.500 φτάνουν οι συνταξιούχοι που δεν έχουν 
απογραφεί και έχει ήδη ανασταλεί n καταβολή των συντάξεων. 
Μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί πως 2.500 έχουν πεθάνει, ενώ 
συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις υπόλοιπες 5.000 περιπτώσεις. Αξίζει 
να σημειωθεί πως υπάρχουν περιπτώσεις που τα οφειλόμενα ποσά 

ξεπερνούν ακόμα και τις 100.000 ευρώ. 
• ΟΓΑ. Έχουν ήδη εντοπιστεί 1.014 περιπτώσεις μη απογραφέντων 
συνταξιούχων και το Ταμείο διενεργεί τους αναγκαίους ελέγχους 
για την πορεία των συντάξεων. 
• ΟΑΕΕ. Στη Δικαιοσύνη έχουν παραπεμφθεί 80 υποθέσεις, ενώ 
συνολικά υπάρχουν 150 περιπτώσεις συνταξιούχων που δεν έχουν 
απογραφεί. Σημειώνεται πως κυκλώματα επιτηδείων είχαν βάλει 
στο «μάτι» και τον ΟΑΕΔ και μεταξύ άλλων ελέγχονται περιπτώσεις 
για παράνομη είσπραξη επιδομάτων (π.χ. ανεργίας, μητρότητας). 
Οι πρώτες υποθέσεις έχουν πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, 
ενώ έχουν διαβιβαστεί και στοιχεία μηνυτήριων αναφορών και 
δικογραφιών που εκκρεμούν ακόμα και σε βάρος υπαλλήλων.

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
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ΤΗΝ αποφασιστικότητά του να προχωρήσει όσα έργα έχουν 
ήδη δρομολογηθεί στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας 
εξέφρασε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων του υπουργείου 
Ανάπτυξης Στράτος Σιμόπουλος, κατά τη διάρκεια συνάντησης 
εργασίας που είχε στη Θεσσαλονίκη με τη διοίκηση και στελέχη 
του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ.
 Ο κ. Σιμόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο 
ζήτημα της απελευθέρωσης του επαγγέλματος του μηχανικού, 
μετέφερε τη δέσμευση της κυβέρνησης για υλοποίηση του 
συμψηφισμού των οφειλών, εξέφρασε την πρόθεσή του να 
διορθωθούν οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στη δημόσια 
διοίκηση και δεσμεύτηκε να εξετάσει το θέμα της σύστασης 
Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικού Έργου (ΜΚΙΕ).
 «Υπάρχουν ζητήματα που απασχολούν τους μηχανικούς και το 
ΤΕΕ θέτει διαχρονικά στην πολιτεία, ζητώντας την επίλυσή τους. 
Η πολιτεία λέει διαχρονικά επίσης ότι θα τα λύσει, αλλά ποτέ δεν 
το κάνει. Ελπίζω να αλλάξει n κατάσταση», τόνισε ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης. 
Ο πρόεδρος του Τμήματος υπογράμμισε την αναγκαιότητα 
σύστασης ΜΚΙΕ, έθιξε το ζήτημα της «απελευθέρωσης» του 
επαγγέλματος του μηχανικού και αναφερόμενος στο θέμα 
της αστικής ευθύνης των μηχανικών είπε: «Οι μηχανικοί δεν 
αρνούνται τις ευθύνες τους, δεν δέχονται όμως να μετατραπούν σε 
εξιλαστήρια θύματα». 
Αναφέρθηκε, δε, στο Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών 
Μεταφορών ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης (τη διαβούλευση 
του οποίου είχε αναλάβει το ΤΕΕ/ΤΚΜ), λέγοντας ότι έχει 
«πολλά θετικά στοιχεία» και ζήτησε επίσημη ενημέρωση από το 
υπουργείο για την πορεία υλοποίησης των έργων αναβάθμισης της 
εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. 
Προσκάλεσε τον κ. Σιμόπουλο στην εκδήλωση που προγραμμάτιζα 
το Τμήμα για την πορεία υλοποίησης του μετρό Θεσσαλονίκης, 
ζήτησε από την πολιτική ηγεσία να εξετάσει το ζήτημα της 
χωροθέτησης νέου αερολιμένα για τη Θεσσαλονίκη και έθιξε 
το θέμα της μετεγκατάστασης της ΔΕΘ και της δημιουργίας 
σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου στη Σίνδο. 


