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Περιφέρεια… Η έκτη…

27  σχολεία…

…ανθρώπινοι πόροι και τεχνο-
λογίες είναι οι τρεις άξονες
στους οποίους θα επικεντρωθεί
το ∆΄ ΚΠΣ (2007 - 2013), όπως α-
νακοινώθηκε µετά από σύσκεψη
του πρωθυπουργού Κώστα  Καρα-
µανλή  µε τον υπουργό Οικονο-
µίας Γιώργο  Αλογοσκούφη και
τον υφυπουργό Οικονοµίας Χρί-
στο  Φώλια.  Το νέο Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης «κοµίζει» στη
χώρα µας 20,1 δισ. ευρώ, τα πε-
ρισσότερα των οποίων, συµφω-
νήθηκε κατά τη σύσκεψη, να κα-
τευθυνθούν στην περιφέρεια.
Στο µεταξύ, οι ρυθµοί απορρό-

φησης των κοινοτικών πόρων
του Γ΄ ΚΠΣ εξακολουθούν να πα-
ραµένουν σε χαµηλά επίπεδα,
παρά την προσπάθεια επιτάχυν-
σης της απορροφητικότητάς
τους. Στο τέλος του 2005 οι α-
πορροφηθέντες πόροι ανέρχο-
νταν στα 14,32 δισ. ευρώ, φθάνο-
ντας το 42% του συνολικού πο-
σού, που υπολογίζεται στα 34,27
δισ. ευρώ. Αποµένουν προς α-
πορρόφηση έως το τέλος του
2008, πόροι συνολικού ύψους
19,95 δισ. ευρώ !
Τη µεγαλύτερη απορρόφηση,

µεταξύ των τοµεακών προγραµ-
µάτων, παρουσιάζει το «Απασχό-
ληση και Επαγγελµατική Κατάρ-
τιση» µε 48% και ακολουθούν οι
«Οδικοί Άξονες» µε 47%, η «Εκ-
παίδευση & Αρχική Επαγγελµατι-
κή Κατάρτιση» µε 45%. Το πρό-
γραµµα των «Σιδηροδρόµων»
τρέχει µε ρυθµό 33%, ενώ πολύ
καλή επίδοση 41% εµφανίζει το
πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότη-
τα» του υπουργείου Ανάπτυξης.
Καλές επιδόσεις (µετά παρέλευ-
ση πολλών ετών) εµφανίζει και
το πρόγραµµα της «Κοινωνίας
της Πληροφορίας», του οποίου ο
ρυθµός απορρόφησης έχει αυξη-
θεί στο 42% έναντι 31% που ήταν
στο τέλος του 2004.

…σιδηροδροµική τραγωδία κα-
τά τους έξι τελευταίους µήνες,
που σηµειώθηκε πριν το Πάσχα
στη ∆ράµα, υπογράµµισε τα
χρονίζοντα προβλήµατα του σι-
δηροδροµικού δικτύου της χώ-
ρας, αλλά (δυστυχώς) και το έλ-
λειµµα ενηµέρωσης που υφίστα-
ται σε ένα µεγάλο τµήµα της
κοινής γνώµης, που εκφράζεται
µε την αδιαφορία και τη συστη-
µατική παραβίαση των κανόνων
του ΚΟΚ. 
Με δεδοµένο ότι κατά κανόνα

ο συνδυασµός ισόπεδων διαβά-
σεων και παραβάσεων είναι αυ-
τός που προκαλεί τις τακτικές
-πλέον- τραγωδίες, καθιστά ακό-
µη πιο επίκαιρη τη σύσταση του
Παρατηρητηρίου για τις σιδηρο-
δροµικές, αλλά και τις ναυτιλια-
κές και τις αεροπορικές µεταφο-
ρές από το ΤΕΕ, όπως, άλλωστε,
είχε εξαγγελθεί πρόσφατα.
Υπενθυµίζουµε ότι σε όλη τη

χώρα υπάρχουν 1.502 διαβάσεις,
από τις οποίες οι 668 είναι αφύ-
λακτες, οι 775 είναι φυλασσόµε-
νες µε µπάρες και φωτεινούς
σηµατοδότες (ΑΣΙ∆ - Αυτόµατο
Σύστηµα Ισόπεδης ∆ιάβασης)
και οι 59 φυλάσσονται 
από φύλακα. Από τις αφύλακτες
διαβάσεις, οι 228 βρίσκονται 
στη Βόρεια Ελλάδα, οι 250 
στην Πελοπόννησο και οι 190
στο κεντρικό δίκτυο. Από το σύ-
νολο των ΑΣΙ∆ στη Βόρεια Ελ-
λάδα βρίσκονται µόνο 234, στην
Πελοπόννησο 400 και στο κε-
ντρικό δίκτυο 141, ενώ φυλασσό-
µενες από φύλακα είναι 22 στη
Βόρεια Ελλάδα, 13 στην Πελο-
πόννησο και 24 στο κεντρικό δί-
κτυο. Βεβαίως, αυτή η απαράδε-
κτη - µε βάση τα διεθνή 
δεδοµένα κατάσταση- θα 
αρθεί µόνο µε επιτάχυνση των
έργων.

…στο νοµό Αττικής θα είναι το
πρώτο έργο (κατασκευή και συ-
ντήρηση) που θα υλοποιηθεί µέ-
σω των Συµπράξεων ∆ηµοσίου
και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), σύµ-
φωνα µε δηλώσεις του υπουρ-
γού Οικονοµίας. 
Ας ελπίσουµε ότι δεν θα

βρούµε… το δάσκαλό µας στο
πρώτο βήµα, σε ένα ζήτηµα στο
οποίο -όπως έχουµε επισηµάνει-
άλλες χώρες συνάντησαν πολλά
και σοβαρά προβλήµατα. Για το
συγκεκριµένο θέµα το ΤΕΕ έχει
συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη.

Νησιά…
…της εξορίας κινδυνεύει να κα-

ταστεί το αιγαιοπελαγίτικο σύ-
µπλεγµα εξαιτίας της ανυπαρξίας
επαρκών µέσων και ορθολογικού
προγράµµατος δροµολογίων, τό-
σο µε την ηπειρωτική χώρα, όσο
και µεταξύ τους (διά θαλάσσης
και αέρος). Ο κίνδυνος που έχει ε-
πισηµανθεί εγκαίρως από το ΤΕΕ
(ενώ πρόσφατα το θέµα συζητή-
θηκε και στη Συνδιάσκεψη της
∆.Ε. µε τις ∆.Ε. των Περιφερεια-

κών Τµηµάτων στη Ρόδο) συνεγεί-
ρει όλο και περισσότερους φο-
ρείς, µε χαρακτηριστική (και ση-
µαντική) την περίπτωση της ΚΕ∆-
ΚΕ, η οποία κατά το συνέδριό της
στη Σύρο αποφάσισε να αντιδρά-
σει ακόµη και µε προσφυγή στα
αρµόδια κοινοτικά όργανα «για
τη διασφάλιση από την Πολιτεία
του δικαιώµατος του κάθε νησιώ-
τη για ισότιµη παροχή υπηρε-
σιών».



...και δυσαρέσκεια εξέφρασε το
Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Με-
σογείου µε ανακοίνωσή του για
τη δήλωση του Πρωθυπουργού
(κατά την πρόσφατη επίσκεψη
στη Σόφια) αναφορικά µε την κα-
τασκευή νέου Πυρηνικού Ηλεκτρι-
κού Σταθµού (ΠΗΣ) στο Μπέλενε
της Βουλγαρίας. Ο κ. Καραµανλής
φέρεται να δήλωσε: «Είµαστε ικα-
νοποιηµένοι που η Βουλγαρία έχει
αναλάβει την υποχρέωση να εκ-
πληρώνει συγκεκριµένες δεσµευ-

τικές ενέργειες και θεωρούµε ότι
είναι πάρα πολύ σηµαντικό να κα-
λύπτονται σε κάθε περίπτωση ό-

λοι οι όροι που έχουν σχέση µε
την πυρηνική ασφάλεια αλλά και
την προστασία του περιβάλλο-
ντος», προσθέτοντας ότι η κατα-
σκευή νέου ΠΗΣ, είναι θέµα Βουλ-
γαρίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά το Παρατηρητήριο η θέση

αυτή δείχνει ότι δεν ελήφθησαν
υπόψη οι αλλεπάλληλες και τεκ-
µηριωµένες επιστολές που έχουν
σταλεί προς όλους τους αρµόδι-
ους υπουργούς για τους κινδύ-
νους που εγκυµονεί η κατασκευή

νέων ΠΗΣ στην περιοχή, αλλά για
και για την ανεπάρκεια των µελε-
τών του συγκεκριµένου προγράµ-

µατος, ούτε τις δυνατότητες που
της δίνονται µε την επίκληση ∆ιε-
θνών Συνθηκών που έχουν κυρώ-
σει η Ελλάδα και η Βουλγαρία για
την εκτίµηση περιβαλλοντικών ε-
πιπτώσεων σε διασυνοριακό επί-
πεδο. ∆εν έλαβε υπόψη της ούτε
τα δεκάδες ψηφίσµατα φορέων
απ’ όλη την Ελλάδα (ΚΕ∆ΚΕ, Ε-
ΝΑΕ, ΤΕΕ, Νοµαρχιακά και ∆ηµοτι-
κά Συµβούλια κλπ.). 
Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητή-

ριο Μεσογείου, µε την ίδια ανα-
κοίνωση, κάνει έκκληση στις πο-
λιτικές δυνάµεις, τους φορείς της
Αυτοδιοίκησης, τις  συνδικαλιστι-
κές, επαγγελµατικές και κοινωνι-
κές οργανώσεις, να  αναλάβουν
πρωτοβουλίες, που θα οδηγή-
σουν σε µια αναθεώρηση της
στάσης της Ελληνικής Κυβέρνη-
σης, ώστε να υπάρξει ελπίδα α-
παλλαγής της περιοχής από την

…των ταµείων (κάπου 26 δισ. ευ-
ρώ) µπαίνουν στο στόχαστρο της
αξιοποίησης από Ανώνυµη Εταιρεία
που θα τα συγκεντρώνει και θα
προκηρύσσει διαγωνισµό για την
ανάθεση της διαχείρισής τους σε
τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες,
µε στόχο πρόσθετες αποδόσεις
της τάξης του ενός δισεκατοµµυρί-
ου ευρώ ετησίως.

Κατά την «Κυριακάτικη Ελευθε-
ροτυπία», που έγραψε σχετικά (χω-
ρίς να υπάρξει διάψευση) το κυβερ-
νητικό σχέδιο προβλέπει ότι η Α.Ε.
θα µπορεί να επενδύει στο Χρηµα-
τιστήριο έως και το 60% των απο-
θεµατικών των ταµείων (έναντι 23%
σήµερα), κάτι που αναµφισβήτητα
αυξάνει και το ρίσκο. 
Επειδή το ΤΣΜΕ∆Ε διακρίνεται

µεταξύ των ταµείων για τα αποθε-
µατικά του, δεν βλάπτει µια αυξηµέ-
νη εγρήγορση.

…παρατείνεται η προθεσµία (έ-
ληξε στις 28 Απριλίου) για την υπο-
βολή αίτησης εξαίρεσης από τον
ΦΠΑ των νεόδµητων ακινήτων που
θα παραδοθούν έως τις 31 Μαίου
από τις κατασκευαστικές επιχειρή-
σεις. Η εξαίρεση αφορά τις νέες οι-
κοδοµές που η άδεια δόµησής
τους εκδόθηκε πριν την 1η Ιανουα-
ρίου 2006 ή ο πλήρης φάκελός
τους για την έκδοση της οικοδοµι-
κής άδειας κατατέθηκε στην πολε-
οδοµία έως τις 25 Νοεµβρίου 2005. 
Στις 15 Ιουλίου (αντί της 30ής Ι-

ουνίου) ορίζεται η καταληκτική ηµε-
ροµηνία ενηµέρωσης του βιβλίου
κοστολόγησης των οικοδοµών µε
τις δαπάνες που θα γίνουν έως τις
31 Μαίου από τις κατασκευαστικές
εταιρείες. 
Με άλλη απόφαση του υφυπουρ-

γού Οικονοµικών Αντώνη  Μπέζα,
καταργείται από την 1η Ιανουαρίου
2006 το τέλος χαρτοσήµου 3%
στις εργολαβικές συµβάσεις ανέ-
γερσης οικοδοµής µε το σύστηµα
της αντιπαροχής, αφού πλέον ι-
σχύει και ο ΦΠΑ.
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Έως τις 30 Ιουνίου…

Ανησυχεί…

Αθανάσιος Ευθυµιάδης
Χωρίς  λόγια

…γιατί η οικονοµία της χώρας του
αναπτύσσεται µε ρυθµούς «πέραν
των στόχων που έχουν τεθεί» ο
πρόεδρος της Κίνας Χου  Ζιντάο, υ-
πογραµµίζοντας ότι οι ρυθµοί της
τάξης του 10% προκαλούν ανησυχία
«για τα βήµατα ανάπτυξης, την ποιό-
τητα και την επίδραση που αυτά θα
έχουν στη βελτίωση της ζωής µας.
Ανησυχούµε επίσης για τους φυσι-
κούς πόρους, το θέµα της προστα-
σίας του περιβάλλοντος και τη βελ-
τίωση της ζωής των Κινέζων», όπως
είπε χαρακτηριστικά. 
Η άλλη µισή σκέψη στην (άλλη µι-

σή) Κίνα βρίσκεται, όπου εκφράζο-
νται φόβοι ότι εκατοντάδες εκατοµ-
µύρια άνθρωποι (που ζουν στο εσω-
τερικό της χώρας) έχουν «χάσει το
τρένο» της προόδου και της ανόδου
του βιοτικού τους επιπέδου.

Απογοήτευση… Τα διαθέσιµα…


