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…σε «πέταλο» µε την αρχική
του σηµασία, δηλαδή «της καλής
τύχης», θα µεταµορφωθεί σε λίγα
χρόνια το Πέταλο του Μαλιακού,
σύµφωνα µε δηλώσεις του υπουρ-
γού ΠΕΧΩ∆Ε κ. Γιώργου Σουφλιά, ο
οποίος επιθεώρησε τα έργα µετα-
τροπής του σε σύγχρονο αυτοκινη-
τόδροµο και πάτησε το κουµπί για
την ανατίναξη που σηµατοδότησε
την ολοκλήρωση της µεγαλύτερης
σήραγγας, µήκους 2,4 χιλιοµέτρων,
που κατασκευάζεται στην περιοχή.
Όσον αφορά το χρονοδιάγραµ-

µα των έργων ο υπουργός δήλωσε
ότι οι παρακάµψεις Αγίου Κωνστα-
ντίνου και Καµένων Βούρλων (21
χλµ.) θα παραδοθούν τον Ιούλιο
του 2007, όπως και το τµήµα Θερ-
µοπύλες - Αγία Μαρίνα (17,3 χλµ.), ε-
νώ το τµήµα Σκάρφεια - Θερµοπύ-
λες (14,4 χλµ.) τον Ιούλιο του 2008.
Η σύµβαση για την κατασκευή του

τµήµατος Νέα Κοίτη Σπερχειού - Α-
νισόπεδος Κόµβος Ροδίτσας (µήκος
4,1 χλµ.) αναµένεται να υπογραφεί
το Σεπτέµβριο, µε χρόνο ολοκλή-
ρωσης τον Οκτώβριο του 2009. Το
τελευταίο κοµµάτι Στυλίδα - Ράχες
(19,2 χλµ.) αναµένεται να δηµοπρα-
τηθεί τέλος Αυγούστου µε αρχές
Σεπτεµβρίου. Το συνολικό κόστος
των έργων ανέρχεται σε 800 εκατ.
ευρώ.
Απαντώντας σε σχετική ερώτη-

ση δηµοσιογράφων δήλωσε ότι
βλέπει µε θετικό µάτι την πρόταση
των φορέων της Μαγνησίας για τη
διπλή ζεύξη του Μαλιακού (θα ενώ-
νει και την Εύβοια), ωστόσο, πρό-
σθεσε, ότι η υλοποίησή της δεν ε-
ξετάζεται προς το παρόν γιατί κα-
τασκευάζονται όλα τα υπόλοιπα
έργα στην περιοχή.  

……στο 75 έτος της ηλικίας τους
προβλέπει ούτε λίγο ούτε πολύ µε-
λέτη της «Αlpha Βank» για τους νέ-
ους εργαζοµένους που εισέρχονται
στην εργασία µετά το 1995, δηλαδή
για όσους είναι κάτω των 30 ετών!
Σύµφωνα µε τη µελέτη, το 1970 ανά
100 εργαζοµένους στην Ελλάδα υ-
πήρχαν 17 ηλικιωµένοι, το 2005 αυ-
ξήθηκαν σε 27 και το 2050 προβλέ-
πεται να είναι 54 ηλικιωµένοι - συ-
νταξιούχοι.
Όπως επισηµαίνεται στο προοί-

µιο της µελέτης, οι ηλικιωµένοι ερ-
γαζόµενοι θα καταστούν σε πολλές

χώρες -και στην Ελλάδα- από τις
σηµαντικότερες πηγές εργατικού
δυναµικού. Και ότι αυτή η δεξαµενή
θα πρέπει να αξιοποιηθεί µαζί µε
τους νέους εργαζοµένους για να
διατηρηθούν οι υψηλοί ρυθµοί ανά-
πτυξης. Μόνο που για να γίνει αυτό
- καταλήγουν οι συντάκτες της µε-
λέτης- απαιτείται, µεταξύ άλλων, η
…«ενίσχυση της ευελιξίας της αγο-
ράς εργασίας»! Φαίνεται πως κά-
ποιοι προσπαθούν να µετατρέψουν
τους εργαζοµένους σε… «λάστιχο».
Ακόµη και τους ηλικιωµένους…
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Από «φονικό»…

Εγκρίθηκαν…

Οι Πολεοδοµίες…
…της χώρας να παραµείνουν ανοι-

χτές το καλοκαίρι ζητά από τις αρ-
µόδιες υπηρεσίες, µε Εγκύκλιό του, ο
υπουργός Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης Πρ.
Παυλόπουλος. Ο υπουργός σηµειώ-
νει πως έχει διαπιστωθεί από ελέγ-
χους ότι τα Πολεοδοµικά Γραφεία
«κλείνουν ολοσχερώς σχεδόν επί έ-
να µήνα, συνήθως µετά την 20ή Ιου-
λίου, ενόψει των θερινών διακο-
πών». Για το λόγο αυτό ζητά να ρυθ-
µιστεί κατάλληλα το ζήτηµα των α-
δειών των υπαλλήλων, ώστε οι Πο-
λεοδοµίες να λειτουργούν «συνε-
χώς και ανεξαρτήτως των αδειών
του προσωπικού», «να δέχονται τις
αιτήσεις των πολιτών, να διεκπεραι-
ώνουν εµπρόθεσµα όλες τις υποθέ-
σεις τους και γενικώς να διασφαλί-

ζουν την εύρυθµη λειτουργία των υ-
πηρεσιών, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συ-
ναλλαγή µε το κοινό». 
∆εν διαφωνούµε, στο βαθµό που

µπορεί να γίνει αυτό, χωρίς να στε-
ρηθεί το προσωπικό την απαραίτητη
θερινή ξεκούραση, που σηµαίνει ότι
πρέπει να αντιµετωπιστεί αυτό που
το ΤΕΕ πολλές φορές έχει επισηµά-
νει τις ελλείψεις που αντιµετωπίζουν
οι Πολεοδοµίες σε ανθρώπινο δυνα-
µικό - και ιδιαίτερα σε διπλωµατού-
χους µηχανικούς- αλλά και σε άλλες
σύγχρονες υποδοµές, µε αποτέλε-
σµα να µη διασφαλίζεται η εύρυθµη
λειτουργία τους χειµώνα - καλοκαί-
ρι. Μήπως, λοιπόν, είναι καιρός για
πιο ουσιαστικά µέτρα, από την έκδο-
ση εγκυκλίων;  

…από την Ολοµέλεια του Ευρω-
κοινοβουλίου, ύστερα από δεκαο-
κτώ µήνες διαπραγµατεύσεων ανά-
µεσα σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και Συµβούλιο οι Κανονισµοί των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων 2007-2013.
∆ίνεται, έτσι, το πράσινο φως για
την εκταµίευση 308 δισ. ευρώ στο
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων,
από την 1η Ιανουαρίου του 2007, πο-
σό που αντιστοιχεί στο 35,6% του
γενικού προϋπολογισµού.  Από το
συνολικό αυτό ποσό γύρω στα 20
δισ. ευρώ πρόκειται να δοθούν
στην Ελλάδα. Τα 18.270 εκατ.

ευρώ από τα διαρθρωτικά ταµεία
και τα 1.750 εκατ. ευρώ µέσω του
«Γεωργικού Ταµείου Προσανατολι-
σµού». 
Οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν

επίσης τρεις ακόµα Συστάσεις της
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης που αφορούν στο Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), το Ταµείο Συνοχής και τον
Ευρωπαϊκό Όµιλο Εδαφικής Συνερ-
γασίας. Βασικός διαπραγµατευτής
εκ µέρους του Ευρωκοινοβουλίου
ήταν ο Έλληνας ευρωβουλευτής
Κωστής Χατζηδάκης. 
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…θα ενισχύσει η κυβέρνηση την ανά-

πτυξη της ευρυζωνικότητας (γρήγορο Ιn-

ternet) στην περιφέρεια, µέσα από το

πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006 -

2013, ύστερα από έγκριση που έλαβε από

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε βάση τους

κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύ-

σεις. Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006 - 2013,

προβλέπει την ανάπτυξη του ευρυζωνι-

κού Ιnternet, στη βάση ενός ολοκληρωµέ-

νου Σχεδίου για την Ανάπτυξη της Ευρυ-
ζωνικότητας συνολικού προϋπολογι-
σµού 450 εκατ. ευρώ, που περιλαµβάνει
τρεις µεγάλες κατηγορίες δράσεων. Συ-
γκεκριµένα: Ανάπτυξη ευρυζωνικών υπο-
δοµών. Ανάπτυξη ευρυζωνικού περιεχο-
µένου και υπηρεσιών. Ενίσχυση της ζήτη-
σης ευρυζωνικών υπηρεσιών. 
Στόχος της κυβέρνησης είναι µέχρι το

2008, τουλάχιστον το 7% του πληθυσµού
να αξιοποιεί δυναµικά το γρήγορο Ιnter-
net, έναντι ποσοστού µόνο 0,1% που ήταν
στις αρχές του 2004.

…καταστροφικού σεισµού
ταινίας του Χόλιγουντ, υποστη-
ρίζουν ειδικοί επιστήµονες (µέ-
σα από τις σελίδες του περιο-
δικού «Νature») απειλεί να ε-
παναλάβει στο Λος Άντζελες
το γνωστό ρήγµα του Αγίου
Ανδρέα, η τεράστια γεωλογική
«ουλή» κατά µήκος της Καλι-
φόρνια, τα αµέσως επόµενα
χρόνια. Μελέτη, βασισµένη σε
δορυφορικές και επίγειες µε-
τρήσεις για τα τελευταία 20
χρόνια, δείχνει ότι το νότιο
τµήµα του ρήγµατος συσσω-
ρεύει τάση εδώ και 300 χρόνια
και θα µπορούσε να ολισθήσει
οποιαδήποτε στιγµή.
Το ρήγµα, µήκους σχεδόν

1.300 χιλιοµέτρων, είναι γνω-
στό από το φονικό σεισµό που
ισοπέδωσε το 1906 το Σαν
Φρανσίσκο, στο βόρειο τµήµα
του, αλλά και από τις πολυά-

ριθµες ταινίες καταστροφής
του Χόλιγουντ.
Κατά µήκος του, αναφέρουν

οι επιστήµονες, η τεκτονική
πλάκα της Βόρειας Αµερικής
ολισθαίνει πάνω στην πλάκα
του Ειρηνικού. Το βόρειο τµήµα
έχει δώσει δεκάδες ισχυρούς
σεισµούς, ωστόσο το νότιο
τµήµα, από το Σαν Μπερναντί-
νο ανατολικά του Λος Άντζε-
λες µέχρι τα σύνορα µε το Με-
ξικό, παραµένει αδρανές από
το 17ο αιώνα!
Η ανάλυση των δεδοµένων

αποκάλυψε ότι η µετατόπιση
ήταν µικρή ως τώρα, περίπου
2,5 εκατοστά το χρόνο, και σί-
γουρα δεν αρκεί για να εκτο-
νωθεί αρκετά η τάση. Μια από-
τοµη εκτόνωση θα προκαλού-
σε δόνηση της τάξης των 8
βαθµών στην κλίµακα Ρίχτερ.

…εκτάσεις του ∆ηµοσίου θα
µπορούν να εξαγοράσουν οι ι-
διώτες καταπατητές, αρκεί να
τις διακατέχουν χωρίς διακοπή
για 20 χρόνια τουλάχιστον, από
τις 31/12/1983 και µετά. Αυτό
προβλέπει νοµοσχέδιο του υ-
πουργείου Οικονοµικών που έ-
δωσε στη δηµοσιότητα ο υφυ-
πουργός κ. Π. ∆ούκας, δηλώνο-
ντας ότι πρόκειται για 70.000
τουλάχιστον καταπατηµένες ε-
κτάσεις σε όλη τη χώρα. Η αίτη-
ση του ενδιαφεροµένου πρέπει
να υποβληθεί σε διάστηµα έξι
µηνών από την έναρξη εφαρµο-
γής του νόµου, ενώ το τίµηµα
της εξαγοράς, που θα καταβάλ-
λεται σε έξι ισόποσες δόσεις,
θα υπολογίζεται µε βάση την α-
ντικειµενική αξία.  Όπου δεν ι-
σχύει αυτή, θα λαµβάνεται η ε-
µπορική αξία µειωµένη κατά

20%. Το τίµηµα ως το ποσό των
50.000 ευρώ µειώνεται κατά
0,25% για κάθε χρόνο κατοχής
πριν τις 31/12/2003. Για αστικά α-
κίνητα µπορεί να εξαγοραστεί
έκταση ίση µε το ελάχιστο εµ-
βαδόν αρτίου οικοπέδου και για
αγροτικά ακίνητα έκταση -ενι-
αία ή µη - έως 40 στρέµµατα. Υ-
πολογίζεται ότι το κράτος θα
εισπράξει τουλάχιστον 600 ε-
κατ. ευρώ.
Πολύ φοβούµαστε ότι πρό-

κειται για ένα ακόµη αποσπα-
σµατικό και εισπρακτικό µέ-
τρο, το οποίο -µε δεδοµένη
την ανυπαρξία ακόµη Εθνικού
και ∆ασικού Κτηµατολογίου,
αλλά και χωροταξικού σχεδια-
σµού- µπορεί να λειτουργήσει
ενθαρρυντικά σε νέες καταπα-
τήσεις και µια νέα «γενιά αυ-
θαιρέτων»… 
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Με 210 εκατ. ευρώ…

Τις καταπατηµένες…

Σκηνές…
Του Αθανάσιου Ευθυµιάδη

«Τώρα  που  θα  δροσίζεστε  στις  παραλίες,  καλό  είναι  να  µην  ξεχνάτε  
και  την  παροιµία  για  τα  µεγάλα  και  τα  µικρά…    ψάρια!»


