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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σε μια παρέμβαση θεσμικού χαρακτήρα, η 
Συνήγορος του Πολίτη, επισημαίνει προς τον 
υπουργό Οικονομικών ότι «η κατανομή του 
φορολογικού βάρους θα πρέπει να γίνεται όχι με 
οριζόντια μέτρα, αλλά με την έννοια της ισότητας 
στη φορολογική προσπάθεια», τονίζοντας πως «οι 
πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις πλήττουν 
εισόδημα που έχει ήδη φορολογηθεί με το συνήθη 
φόρο εισοδήματος και υπερβαίνουν τις οικονομικές 
δυνατότητες ευπαθών ομάδων πολιτών».
Αφορμή για την επιστολή-παρέμβαση στάθηκε 
η εντυπωσιακή αύξηση αναφορών από πολίτες 
σχετικά με τα φορολογικά μέτρα, που από τη 
μια επιβαρύνουν υπέρμετρα τα εισοδήματα 
που έχουν δηλωθεί, από την άλλη δεν γίνεται 
ανάλογη προσπάθεια για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής. Το ύψος των έκτακτων φόρων 
εμφανίζεται, τις περισσότερες φορές, δυσανάλογα 
μεγάλο σε σχέση με τις πραγματικές οικονομικές 
δυνατότητες των φορολογουμένων και «έχει 
σημασία η εξέταση των μέτρων αυτών υπό το 
πρίσμα της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής 
της αναλογικότητας», σημειώνει ο Συνήγορος του 
Πολίτη, που υπογραμμίζει, ενδεικτικά, ότι σε άλλες 
έννομες τάξεις της ΕΕ έχει κριθεί ότι η φορολόγηση 
του εισοδήματος σε ποσοστό άνω του 50% αυτού, 
προσδίδει στο φόρο απαγορευμένο δημευτικό 
χαρακτήρα.
Από τη διαδοχική φορολογική επιβάρυνση, τόσο σε 
επίπεδο άμεσης φορολογίας (φόρος εισοδήματος, 
έκτακτες εισφορές και τέλη, φορολογία ακινήτων) 
όσο και σε επίπεδο έμμεσης φορολογίας (Φ.Π.Α. 
και ειδικοί φόροι κατανάλωσης πετρελαιοειδών, 
καπνών κλπ) δεν πρέπει να θιγεί ο πυρήνας 
δικαιωμάτων των πολιτών, όπως της ιδιοκτησίας και 
της επιχειρηματικότητας, καταλήγει.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων

Ο Χρήστος Σπίρτζης σήμερα επισκέπτεται την Κοζάνη. Στις 7 το απόγευμα 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. (Μπουσίου και Εστίας 3, Κοζά-

νη), ο πρόεδρος του ΤΕΕ θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε  μια ανοιχτή ενημε-
ρωτική συζήτηση, με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των μηχανικών. 

ΣΗΜΕΡΑ

Πρωτοβουλία υπεράσπισης του θε-
σμού των Συλλογικών Συμβάσεων 
Εργασίας ανέλαβε ο πρόεδρος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
Χρήστος Σπίρτζης, για το σύνολο 
του τεχνικού εργατικού δυναμικού 
και ιδιαίτερα για τους μισθωτούς 
διπλωματούχους Μηχανικούς. Πιο 
συγκεκριμένα, ο Χρήστος Σπίρτζης 
ανέπτυξε μεσολαβητικό ρόλο, επι-
τυγχάνοντας κατά αρχήν συμφωνία 
από την ερχόμενη εβδομάδα να 
ξεκινήσει διάλογος, μεταξύ των δι-
οικήσεων των εργοληπτικών και με-
λετητικών οργανώσεων  (ΠΕΔΜΕ-
ΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΣΑΤΕ 
ΣΤΕΑΤ και ΣΕΓΜ), με την διοίκηση 
της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργα-
ζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδας (ΟΣΕΤΕΕ), σε πνεύμα κα-
λής θέλησης και συνεργασίας, για 
την επίτευξη συμφωνίας υπογρα-
φής νέας Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας.  

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, σε συνάντη-
ση, που συγκάλεσε στα κεντρικά 
γραφεία του ΤΕΕ υπογράμμισε προς 
τους εκπροσώπους των εργοληπτών 
και σε ξεχωριστή συνάντηση προς 
την διοίκηση των μελετητών, την 
αναγκαιότητα προάσπισης των συμ-
βάσεων και την κατοχύρωση των 
εργασιακών δικαιωμάτων των εργα-
ζομένων, ιδίως των διπλωματούχων 
μηχανικών, τόσο των παλαιότερων 
όσο και των νέων μηχανικών, που 
έρχονται αντιμέτωποι με την ισοπέ-

δωση του ρόλου και των αμοιβών 
τους. Οι εκπρόσωποι των εργολη-
πτών συμφώνησαν απόλυτα με τις 
θέσεις που ανέπτυξε ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ για την ανάγκη αξιοποίησης 
του ελληνικού παραγωγικού δυνα-
μικού, με στόχο την ανάπτυξη και 
την διέξοδο από το βαθύ τέλμα της 
ύφεσης, στο οποίο έχει περιπέσει 
η ελληνική οικονομία και κοινωνία. 
Στη συνάντηση στην οποία από το 
ΤΕΕ συμμετείχε επίσης ο Γ.Γ της ΔΕ 
Αντώνης Πρωτονοτάριος, παραβρέ-
θηκαν και συμφώνησαν να ξεκινήσει 
διάλογος με την ΟΣΕΤΕΕ οι πρόε-
δροι ΠΕΣΕΔΕ Κ. Σαββίδης, ΠΕΔΜΕ-
ΔΕ Γ. Ρωμοσιός, ΣΤΕΑΤ Ν. Κουβα-
ράς, ΠΕΔΜΗΕΔΕ Ε. Μανδηλαράς,  
από το ΣΑΤΕ ο αντιπρόεδρος Ε. 
Βράιλας και ο γενικός διευθυντής 
Σ. Μουνδρουίδης. Επίσης παρέστη 
από την ΠΕΔΜΕΔΕ ο αντιπρόεδρος 
Μ. Δαχτυλίδης. Ξεχωριστή συνεργα-
σία του προέδρου ΤΕΕ έγινε με τον 
πρόεδρο του ΣΕΓΜ Α. Λουκάτο. 

Από την ερχό-
μενη εβδομάδα 
αρχίζει διάλογος 
μεταξύ των εκ-
προσώπων των 
εργοληπτών και 
μελετητών και 
της Ομοσπονδί-
ας σωματείων 
τεχνικών

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ  Χ. ΣΠΙΡΤΖΗ 

Υπεράσπιση των Συλλογικών  
Συμβάσεων Εργασίας των Μηχανικών
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 05-07-2012 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

10-13
Ιουλίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: για την ασφάλεια λογισμικού στην 
Ευρώπη "OWASP AppSec Research"
ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Μουσική παιδεία: Από 
τους αρχαίους έλληνες φιλοσόφους προς τις 
παγκόσμιες μουσικές κοινότητες» 
ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών  Πανεπι-
στημίου Αθηνών

Διεθνής  Ένωση για τη 
Μουσική Εκπαίδευση, 
Ελληνική  Ένωση για τη 
Μουσική Εκπαίδευση 

15-20
Ιουλίου

2012

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ: «Κτίριο και 
Ενέργεια»
ΞΑΝΘΗ

Τμήμα Θράκης και Τμήμα 
Ανατολικής Μακεδονίας του 
ΤΕΕ, Πολυτεχνική Σχολή 
Ξάνθης του Δ.Π.Θ.

7-8
ΙΣεπτεμβρίου

2012

KOZANH
➦  Την Κοζάνη επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, προκειμένου να συμμετάσχει 
σε ανοιχτή ενημερωτική συζήτηση με θέμα τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στο χώρο των μηχανικών. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στις 19.00 μ.μ., στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του 
ΤΕΕ (Μπουσίου και Εστίας 3, Κοζάνη).

KAΒΑΛΑ
➦  Σήμερα και ώρα 19.00 -στο ξενοδοχείο Lucy, Ακτή 
Καλαμίτσα, Καβάλα- πραγματοποιείται η ημερίδα: 
«Πρόληψη-Αντιμετώπιση  Φυσικών και Τεχνολογικών 
Καταστροφών», που διοργανώνει το Τμήμα Ανατολικής 
Μακεδονίας του ΤΕΕ  και η Διεύθυνση Πολιτικής 
Προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Συνέδριο με τίτλο «Δίκτυο Ενεργειακών 
Δήμων Ελλάδος – Μετάβαση: Η ώρα μετά την 
εξάντληση του λιγνίτη» διοργανώνεται στις 9 
και 10 Ιουλίου 2012 στην πόλη της Πτολεμαΐ-
δας (ξενοδοχείο Παντελίδης), στο πλαίσιο της 
εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Γερμανίας και 
ειδικότερα της πρωτοβουλίας για τη δημι-
ουργία Ελληνογερμανικού Δικτύου Δήμων, 
Περιφερειών και Πολιτών.
Στόχοι του συνεδρίου, όπως αναφέρει σε 
ανακοίνωση το Δίκτυο, είναι η ανταλλαγή 
καλών πρακτικών και εμπειριών στη βιωσι-
μότητα της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη 
και την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η διερεύνηση των δυνατοτήτων 
κοινής επιχειρηματικής δράσης, με στόχο τις 

επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και η προώθηση διορατικών ιδεών όσον αφο-
ρά αναγκαία νομοθετικά και διοικητικά μέτρα 
για την επιτάχυνση των επενδύσεων. 
Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Δίκτυο 
Ενεργειακών Δήμων Ελλάδος, το Γενικό 
Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατί-
ας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη και την 
Αντιπροσωπεία του Ιδρύματος Friedrich Ebert 
Stiftung στην Ελλάδα. 
Aπευθύνεται σε οργανισμούς τοπικής αυτοδι-
οίκησης, εκπροσώπους συλλογικών φορέων, 
εκπροσώπους επιχειρήσεων στο τομέα τις 
ενέργειας, επενδυτικούς οργανισμούς και 
τράπεζες, ΑΕΙ, ΤΕΙ και σε όλους τους ενδια-
φερόμενους πολίτες.

Συνέδριο για τον λιγνίτη 

Μία από τις τρεις πρώτες διακρί-
σεις στον παγκόσμιο αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό με τίτλο: «Re Thinking 
Shanghai 2012», απέσπασαν οι 
Έλληνες αρχιτέκτονες μηχανικοί: 
Βασιλική Κουρκουτσάκη, Βασίλης 
Βαβουγυιός και Παναγιώτα 
Μπάκα.
Θέμα του διαγωνισμού ήταν ο σχε-
διασμός μιας βιώσιμης αρχιτεκτο-
νικής παρέμβασης κατά μήκος του 
ποταμού Suzhou στο τμήμα του 
που διατρέχει την Σαγκάη (Κίνα), 
με γενικότερο σκοπό την προώθη-
ση ενός ευρύτερου διαλόγου για 
την “πράσινη σκέψη” στην Ασία. 
Ο διαγωνισμός ήταν ανοικτός 
σε σπουδαστές, επαγγελματίες 

αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες. 
Προκηρύχθηκε από το  διεθνούς 
φήμης γραφείo αρχιτεκτόνων 
10 DESIGN τον Οκτώβριο 2011.  
Υπήρξαν 200 ποιοτικές συμμετοχές 
από 40 διαφορετικές χώρες. Tους 
τρεις νικητές και τους δέκα διακρι-
θέντες επέλεξαν τα Πανεπιστήμια 
της Σαγκάη, του Χόνγκ Κόνγκ, της 
Βόρειας Καρολίνα, του Κεντάκι και 
του Σύδνεϋ.
Οι προτάσεις που κατατέθηκαν 
αξιολογήθηκαν για την πρωτοτυπία 
τους, την βιωσιμότητά τους αλλά 
και τον γενικότερο αντίκτυπό τους 
στην περιοχή. Όπως δήλωσαν οι 
διοργανωτές: «Ψάχνουμε για ιδέες 
πέρα από τα συνηθισμένα, που 

λαμβάνουν υπόψη τους θέματα 
όπως η παραγωγή ενέργειας, η 
αντιμετώπιση της ρύπανσης του 
αέρα και των υδάτων και η χρήση 
καινοτόμων υλικών και γεωμετρι-
ών». Τοποθεσία της παρέμβασης 
μπορούσε να αποτελεί οποιοδήπο-
τε τμήμα κατά μήκος του ποταμού 
Suzhou εντός Σαγκάη, έκτασης 
τουλάχιστον 150,000 τμ., με 
χρήσεις κατοικιών, γραφείων και 
εμπορίου. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την επιλογή τοποθεσίας ήταν 
η δυνατότητα μεγιστοποίησης των 
χώρων πρασίνου. Ωστόσο τα ποσο-
στά των χρήσεων και το κτιριολογι-
κό πρόγραμμα ήταν ελεύθερα στην 
κρίση της κάθε ομάδας.

Διεθνής διάκριση Ελλήνων αρχιτεκτόνων 
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΣΕ 

Η αναβάθμιση των μηχανικών εγγύηση για την ανάπτυξη
Το ΤΕΕ από κοινού με του κλαδικούς επιστημονικούς συλλόγους, 
τα σωματεία εργαζομένων και τους άλλους φορείς των παραγω-
γικών δυνάμεων της επιστήμης και της εργασίας αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες υπεράσπισης του θεσμού των Συλλογικών Συμ-
βάσεων Εργασίας. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης υπο-
γραμμίζει την ανάγκη αξιοποίησης του ελληνικού παραγωγικού 
δυναμικού, με στόχο την ανάπτυξη και την διέξοδο από το βαθύ 
τέλμα της ύφεσης, στο οποίο έχει περιπέσει η ελληνική οικονο-
μία και κοινωνία και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να υπερασπι-
στεί σθεναρά στις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των 
δανειστών το θεσμό των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.  Σε 
αυτή την κατεύθυνση εξέδωσε ανακοίνωση ο Πανελλήνιος Σύλ-
λογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Ειδικότερα στην ανα-
κοίνωση του ΠΣΔΑΤΜ αναφέρεται ότι:  «Ο τεχνικός κόσμος, από 
την περίοδο που συζητείτο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το δεύτερο 
μνημόνιο η νομοθετική κατάληξη του οποίου ήταν ο Ν. 4046/212, 
είχε αποκαλύψει ότι η επιλογή της ισοπέδωσης των Σ.Σ.Ε. και 
της κατάργησης της μετενέργειας εκπορευόταν από εγχώριους 
παράγοντες και δεν ήταν έξωθεν βασική επιλογή.  Η αποκάλυψη 
αυτή επιβεβαιώθηκε με τον πιο περίτρανο τρόπο κατά την προε-
κλογική περίοδο, όταν πολιτικοί και κόμματα που διαδραμάτισαν 

ρόλο την προηγούμενη διετία ο ένας μετά τον άλλο αποκάλυπταν 
τις παρασκηνιακές πτυχές αυτής της αντεργατικής προσέγγισης.  
Σήμερα οι παράγοντες που οδήγησαν σ’ αυτή την παρελκυστι-
κή και παράνομη νομοθετική επιλογή έρχονται να παίξουν την 
τελευταία πράξη του δράματος καταγγέλλοντας μονομερώς την 
ΕΚΣΣΕ.  Η επιλογή αυτή δεν θα περάσει. Θα βρει απέναντι της 
σύσσωμο τον κλάδο των μηχανικών και θα ανατραπεί στην πράξη.  
Τ.Ε.Ε., Κλαδικοί Επιστημονικοί Σύλλογοι, Σωματεία εργαζομένων 
ενωμένοι όσο ποτέ θα αποτελέσουν ένα απροσπέλαστο ανάχωμα 
στις «εργασιοκτόνες» προθέσεις τους.  Θα παλέψουν για να ανα-
δείξουν ότι η αναβάθμιση του εταιρικού δυναμικού του τεχνικού 
κόσμου δεν περνάει μέσα από την εξαθλίωση των εργαζόμενων 
μηχανικών, αλλά μέσα από την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, την αύξηση 

του Π.Δ.Ε., τον εξορθολογισμένο σχεδιασμό αναπτυξιακών έργων 
τοπικού και υπερτοπικού ενδιαφέροντος.  Μια απ’ τις βασικές συ-
νιστώσες για την ανάπτυξη της Χώρας είναι οι Έλληνες μηχανικοί. 
Αρκεί να μην τους καταστήσουμε από αναπτυξιακά υποκείμενα 
δουλοπάροικους του 21ου Αιώνα.  Προϋπόθεση για να μη συμβεί 
αυτό είναι η άμεση απόσυρση της καταγγελίας της ΕΚΣΣΕ και η 
έναρξη διαλόγου υπό ίσους όρους για την υπογραφή μιας νέας 
Εθνικής Κλαδικής Σύμβασης».
-ΟΣΕΤΕΕ: Εξάλλου η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνι-
κών Επιχειρήσεων Ελλάδας σε ξεχωριστή ανακοίνωση της ση-
μειώνει: «Το τελευταίο τέχνασμα των εργοδοτικών φορέων του 
τεχνικού κλάδου είναι η δημιουργία μιας περιρρέουσας ατμό-
σφαιρας για τεμαχισμό της ΕΚΣΣΕ ώστε να διασπάσουν τα συν-
δικάτα και να διαχειρίζονται με μεγαλύτερη ευκολία διαπραγμα-
τευτικά τους εργαζόμενους. 
Αυτή η δήθεν ευελιξία θέλει να οδηγήσει σε κατάργηση της 
Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ και σε μισθολόγια απόλυτης φτώχειας με 
αμοιβές των ήδη εργαζόμενων «προνομιούχων» μηχανικών και 
επιστημόνων στα 900 € μεικτά και όλων των νεοεισερχόμενων 
καθώς και όλων των άλλων κατηγοριών εργαζόμενων κλιμακωτά 
στα όρια της νομοθετικής ρύθμισης της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ στα 
520 – 650 € μεικτά ανά μήνα. 
Είναι η άλλη οδός που έχουν επιλέξει οι εργοδότες για την κα-
τάργηση της ΕΚΣΣΕ πέραν της δικαστικής αγωγής κατά ΟΣΕΤΕΕ 
– ΣΤΥΕ που έχουν κάνει. 
Θέλουμε να καταστήσουμε με αποφασιστικότητα και σαφήνεια 
ότι απορρίπτουμε κάθε τέτοια πρακτική. Είναι επίσης σαφές ότι 
η Εθνική Κλαδική ΣΣΕ προστατεύει συνολικά, αλλά και με ειδικό 
τρόπο το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο. 
Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα των εργαζόμε-
νων.  «Δούρειοι Ίπποι» ας αναζητηθούν αλλού.  Καλούμε επίσης 
τους συναδέλφους μας να συσπειρωθούν γύρω από τα πρωτοβάθ-
μια σωματεία. Κάθε σκέψη για διάσπαση ή αποστασιοποίηση όσο 
καλή αρχική πρόθεση και αν έχει, εξυπηρετεί τελικά αυτές τις 
εργοδοτικές πρακτικές και στόχους και μειώνει την ισχύ των δι-
εκδικήσεων μας.  Σε αυτή την περίοδο που οι εργαζόμενοι δέχο-
νται καθημερινά επιθέσεις στα δικαιώματά τους, μόνο με ενότητα, 
αλληλεγγύη και δράση μπορούμε να δώσουμε τον αγώνα μας για 
ένα καλύτερο συνολικό αποτέλεσμα». 

«Η αναβάθμιση του εταιρικού δυναμικού του 
τεχνικού κόσμου δεν περνάει μέσα από την εξα-
θλίωση των εργαζόμενων μηχανικών» τονίζει ο 
ΠΣΔΑΤΜ

Να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο των ΣΣΕ 
Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), δεν θα πάρει μέρος στο διάλογο των κοινωνικών εταίρων, αν προηγουμένως δεν 
αποκατασταθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο που αφορά στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) στη χώρα μας και ο σεβασμός στο απο-
τέλεσμα του κοινωνικού διαλόγου. Αυτή την απάντηση έδωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, απαντώντας σε δημοσιο-
γραφική ερώτηση, για το αν η Συνομοσπονδία μετέχει σε νέα συνάντηση των εταίρων, στα πλαίσια των νέων διαπραγματεύσεων με την 
τρόικα, που αρχίζουν την ερχόμενη Παρασκευή και πρόσθεσε ότι έχει πλέον «καταρρεύσει κάθε έννοια κοινωνικού διαλόγου, κοινω-
νικής διαπραγμάτευσης και σεβασμού των αποτελεσμάτων αυτής της διαπραγμάτευσης». Εξάλλου, σε επιστολή που απέστειλε προς τον 
πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, η ΓΣΕΕ ζητά από την κυβέρνηση να διαπραγματευτεί με την τρόικα, στο πλαίσιο της προγραμματικής 
συμφωνίας μεταξύ των τριών πολιτικών αρχηγών, που συμμετέχουν στην παρούσα κυβέρνηση και την δεδηλωμένη, όπως αναφέρει, 
βούληση του πρωθυπουργού «για την αναθεώρηση όρων της δανειακής σύμβασης». Στην επιστολή της η ΓΣΕΕ αναφέρει, επίσης, ότι οι 
βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, κατά τη διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους των δανειστών, θα πρέπει να αφορούν στην 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, στον κατώτερο μισθό, στο σεβασμό και την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, στην επαναφορά 
της ισχύος τής μετενέργειας στους 6 μήνες και την αποκατάσταση της πλήρους μετενέργειας στις ατομικές συμβάσεις εργασίας. 



Η ιστορία πήρε την αντίστροφη διαδρομή και από τη βιομηχανική, οδεύουμε προς την ...αγροτική 
επανάσταση !
Οι τακτικοί αναγνώστες της στήλης έχουν διαπιστώσει ότι πυκνώνουν οι ιδέες για τα αστικά  
αγροκτήματα, που επιδιώκουν με οικολογικές καλλιέργειες να ικανοποιήσουν τις διαρκώς 
αυξανόμενες ανάγκες διατροφής. Σ' αυτή την κατεύθυνση, ένας Αμερικανός επιχειρηματίας, 
ο Τζον Εντελ, μετέτρεψε στη νότια περιοχή του Σικάγο ένα παλιό εργοστάσιο σε οικολογικό 
αγρόκτημα, στο οποίο θα παράγουν τρόφιμα με βιώσιμο τρόπο, δημιουργώντας παράλληλα 
μηδενικά απόβλητα. Πρόκειται για μια κάθετη εκμετάλλευση που αποδεικνύει, όπως 
επισημαίνουν οι εμπνευστές της, την ευκολία προσαρμογής στην πράσινη παραγωγή τροφίμων 
σε αστικό περιβάλλον διαβίωσης.
Με τον πληθυσμό του κόσμου, να ξεπερνά τα επτά δισεκατομμύρια ανθρώπων και τον 
ταχύ ρυθμό  αστικοποίησης, η εξεύρεση χώρου για την καλλιέργεια τροφίμων γίνεται όλο 
και μεγαλύτερη πρόκληση, σημειώνει ο επιχειρηματίας, τονίζοντας ότι μια κάθετη φάρμα 
είναι η έκφραση μιας αστικής αντίληψης γεωργίας, στη διαδικασία της οποίας μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν πολλές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της υδροπονίας - καλλιέργεια 
φυτών σε νερό - και συλλογή βρόχινου νερού, ενώ, για παράδειγμα, τα υποπροϊόντα από 
την ιχθυοκαλλιέργεια μπορούν να αξιοποιηθούν στην υδροπονικής ανάπτυξης. Παράλληλα, 
η αναερόβια χώνευση, μπορεί να μηδενίσει τα απορρίμματα, καθώς με χρήση βακτηριδίων 
διασπώνται τα οργανικά απόβλητα σε βιοαέριο – που αξιοποιείται στη συνδυασμένη παραγωγή 
θερμότητας και ηλεκτρισμού – αλλά και ως λίπασμα.
“Το εργοστάσιο”, όπως επονομάστηκε η συγκεκριμένη φάρμα, άρχισε να διαμορφώνεται 
το 2010 και ήδη άνοιξε τις πόρτες του τόσο για το δημόσιο, όσο και σε επιχειρηματικές 
ευκαιρίες, λειτουργώντας ως ...κολεκτίβα. Σήμερα υπάρχουν πέντε ενοικιαστές, υδροπονικών  
καλλιεργειών, αρτοποιοί, εκτροφείς ψαριών,  παραγωγοί μανιταριών κ.α., τα προϊόντα των οποίων 
πωλούνται σε τοπικά εστιατόρια, καφετέριες, αλλά και τις αγορές.
Σε πλήρη ανάπτυξη το “εργοστάσιο” θα φτάσει το 2014, δημιουργώντας 125 νέες θέσεις εργασίας 
σε τοπικό επίπεδο.
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Το εργοστάσιο

Ξενάγηση του δημάρχου Σικάγου

Προβλαστήρια

Αναπαραγωγή 
ψαριών

Ανακύκλωση σε αστικό αγρόκτημα

Κατακόρυφο αγρόκτημα



Η συνέχιση της συνεργασίας του ΥΠΕΚΑ με 
την ομάδα δράσης για την Ελλάδα, στους το-
μείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της 
διαχείρισης του χώρου, ως σημαντικοί μοχλοί 
ανάπτυξης για τη χώρα, επιβεβαιώθηκε στη 
συνάντηση του υπουργού ΠΕΚΑ κ. Λιβιερά-
του, με τον επικεφαλής της ομάδας δράσης 
για την Ελλάδα Χορστ Ράιχενμπαχ. «Η ομάδα 
αυτή υπό τον κ. Ράιχενμπαχ έχει προσκληθεί 
από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να βο-
ηθήσει στη διατύπωση κάποιων νέων προ-
τάσεων για τα θέματα που αναφέρονται στο 
περιβάλλον, στην ενέργεια και στη διαχείριση 
του χώρου», δήλωσε ο κ. Λιβιεράτος μετά τη 
συνάντηση. «Υπήρξαν κάποιες συζητήσεις για 
συγκεκριμένους τομείς που θα συνεχίσουμε 
τη συνεργασία, και είναι πολύ σημαντικοί 
για την Ελλάδα. Αναφέρομαι στη διαχείριση 
των απορριμμάτων, στις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και στο Κτηματολόγιο», δήλωσε απ 
την πλευρά του ο κ. Ράιχενμπαχ, επισημαίνο-
ντας ότι «είναι τρία θέματα πολύ μεγάλης ση-
μασίας, τα οποία θα επηρεάσουν σημαντικά 
την ανάπτυξη της Ελλάδας. 

Προτεραιότητες  
του ΥΠΕΚΑ
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Το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας απέστει-
λε προς την κυβέρνηση και όλους τους αρ-
μόδιους σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο τις 
προτάσεις του για αξιοποίηση ξηρού λιγνίτη 
σε μικρής κλίμακας αποκεντρωμένα ενερ-
γειακά συστήματα,  που αφορούν τη χρήση 
ξηρού λιγνίτη σε μικρές τηλεθερμάνσεις. 
Στο  διαβιβαστικό κείμενο που υπογράφει ο  
Πρόεδρος Δημήτρης  Μαυροματίδης  σημει-
ώνεται ότι η αναγκαιότητα αυτής τη πρότα-
σης προέκυψε από τις θέσεις του ΤΕΕ Τμήμα 
Δυτικής Μακεδονίας που κοινοποιήθηκαν 
εγκαίρως τον Φεβρουάριο του 2011 με τίτλο 
«Θέσεις του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 
σχετικά με την εξομοίωση του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης 
με εκείνου του πετρελαίου κίνησης και τις 
αναμενόμενες επιπτώσεις στη Δυτικής Μα-
κεδονία». Αναλυτικά ως συμπεράσματα και 
προτάσεις επισημαίνεται ότι: 
-Αποτελεί νομοτέλεια ότι η παγκόσμια οικο-
νομία θα πρέπει να προσαρμοστεί στις
συνεχώς αυξανόμενες τιμές και στη σταδιακή 
εξάντληση του πετρελαίου. Ιδιαίτερα για την 
Ελλάδα και κυρίαρχα για τη Δυτική Μακεδο-
νία, το υψηλό κόστος προμήθειας πετρελαίου 
μεταφράζεται ευθέως σε συρρίκνωση του 
οικογενειακού προϋπολογισμού, δαπανηρές 
εισαγωγές, μείωση των προοπτικών δημι-
ουργίας πρωτογενούς πλεονάσματος, μείωση 
του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και συρρί-
κνωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών 
επιχειρήσεων.
Για την περιοχή μας συγκεκριμένα, υπάρχει 
η τεχνογνωσία παραγωγής ξηρού λιγνίτη δε-
δομένου ότι το Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων 
της ΔΕΗ, άγνωστο γιατί, έκλεισε μόλις το 
2008 μετά από πέντε δεκαετίες λειτουργίας. 
Η κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας 
προσφέρει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για 
την κατασκευή δορυφορικής μονάδας πα-
ραγωγής ξηρού λιγνίτη με άκρως αποδοτι-
κές και σύγχρονες τεχνολογίες όπως η WTA 
(σταθερή ρευστοστερεά κλίνη) καθώς και 
παραγωγή σύμμικτων pellets λιγνίτη και βι-
ομάζας.
Είναι απολύτως κατανοητή η ανησυχία των 
θεσμικών φορέων της Περιφέρειας αναφο-
ρικά με το υψηλό κόστος θέρμανσης στην 
περιοχή μας. Οφείλουμε να κατανοήσουμε 
την αξία των τοπικών ενεργειακών πόρων και 
των πραγματικών δυνατοτήτων μας. 
Η αξιοποίηση των εγχώριων πόρων, η κεφα-
λαιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας, 

η εμπλοκή και συνέργεια των τοπικών επι-
χειρήσεων με τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά 
κέντρα της περιοχής και κυρίαρχα η ξεκά-
θαρη στόχευση από την πλευρά των τοπικών 
και περιφερειακών πολιτικών παραγόντων, 
αποτελούν μεσοπρόθεσμα αναγκαία και μα-
κροπρόθεσμα ικανή συνθήκη για να βιώσου-
με περιβάλλον ουσιαστικής ανάπτυξης.
Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η εκπόνη-
ση προμελέτης με τους εξής στόχους:
 Την αξιολόγηση των πιθανών σημείων, 
όπου μπορεί να εγκατασταθεί η προτεινόμε-
νη επιδεικτική μονάδα ξηρού λιγνίτη
 Την εκπόνηση του βασικού σχεδιασμού 
(basic engineering) της εγκατάστασης και
την ανάπτυξη προδιαγραφών για το βασικό 
εξοπλισμό (λέβητας, εναλλάκτης, σύστημα 
απορρύπανσης και διαχείρισης καυσίμου) 
αλλά και τα επί μέρους τμήματα (balance of 
plant)
 Την εκπόνηση και παρουσίαση της ολο-
κληρωμένης μελέτης που θα συμπεριλαμ-
βάνει πλήρη τεχνικά και οικονομικά στοιχεία
 Την εκτίμηση προϋπολογιζόμενης δαπά-
νης για όλα τα προδιαγεγραμμένα τμήματα
του εξοπλισμού
 Την περιγραφή της αδειοδοτικής διαδι-
κασίας που απαιτείται και την προετοιμασία 
τεχνικών περιγραφών των μερών της εγκατά-
στασης, τα οποία θα απαιτηθούν στην Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 Το σύνολο της μελέτης μπορεί να ανατε-
θεί σε τοπικά ερευνητικά και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, σε συνεργασία με εξειδικευμένα 

στελέχη της ΔΕΗ ΑΕ και άλλων τοπικών φο-
ρέων, προκειμένου να υπάρξει προστιθέμενη 
αξία αναφορικά με τη γνώση και τεχνογνωσία 
στον κρίσιμο τομέα των ενεργειακών τεχνο-
λογιών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΕΕ/ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Αξιοποίηση ξηρού λιγνίτη σε μικρής κλίμακας  
αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα

«Η καθοριστική «μάχη» για το ενεργειακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας θα 
δοθεί ΕΔΩ και όχι στην Αθήνα» αναφέρει το ΤΕΕ/ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Πρωθυπουργός και οικονομικό επιτελείο 
αντιμέτωποι με τους ελεγκτές- ΨΗΦΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ ΘΑ 
ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Αποκρατικοποιήσεις, ακίνητα και νέο 
φορολογικό σύστημα.

ΚΕΡΔΟΣ: Ξεκινούν σήμερα οι επαφές με την κυβέρνηση- την 
Παρασκευή οι προγραμματικές- ΤΟ ΕΙΚΟΣΑΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ- 
Έως τις 24 Ιουλίου πρέπει να πεισθούν οι δανειστές να αλλάξουν το 
μνημόνιο- Λαζαρίδης, Σκανδαλίδης και Χατζησωκράτης κατέληξαν 
χθες στο περίγραμμα- Συμφωνία για μετατάξεις, εργασιακά και 
αποκρατικοποιήσεις- Στη λίστα η ΔΕΗ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Συμφωνία Ράιχενμπαχ-Λιβιεράτου για άμεση δράση- 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ.

ΕΞΠΡΕΣ: Στο Eurogroup θα συζητηθεί ποια κράτη θα αφορά η 
απόφαση της συνόδου κορυφής- ΘΕΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΕ ΕΝΝΕΑ ΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ 
ΤΡΕΙΣ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ- Σχέδιο διευκόλυνσης εξετάζει το 
υπουργείο Οικονομικών.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Μπαράζ αποκρατικοποιήσεων στο τραπέζι των τριών εταίρων- 
ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΕΗ- Με συμβιβασμούς και αμοιβαίες υποχωρήσεις 
κλείνει σήμερα η συμφωνία των κομμάτων για τις προγραμματικές 
δηλώσεις • ΦΩΣ! ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΜΠΟΖΟΝΙΟ ΤΟΥ ΧΙΓΚΣ- Τι είναι, τι 
φέρνει στη ζωή μας, πώς το υποδέχτηκε η επιστημονική κοινότητα • 
ΘΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ- 
Το σχέδιο για να αποφευχθούν οι 15.000 απολύσεις • Ο ΙΟΣ ΤΗΣ 
ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ- Περικοπές, 
απολύσεις και νέοι φόροι στις περισσότερες χώρες • ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: 
ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΕ 9 
ΔΟΣΕΙΣ- Θα παρουσιαστεί στην τρόικα • ΠΑΖΑΡΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- Η κυβέρνηση αντιπροτείνει δραστική μείωση των 
συμβασιούχων και κατάργηση οργανικών θέσεων.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Επιμήκυνση- ανάσα για όλους τους (υπερ)
φορολογούμενους- ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ • 
Ξεκινά ο μαραθώνιος της διαπραγμάτευσης- ΠΡΩΤΟ ΜΠΡΑ ΝΤΕ ΦΕΡ 
ΣΑΜΑΡΑ ΤΡΟΙΚΑΣ • Ο ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΜΕΡΟΝ ΘΑ «ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΑ 
ΣΥΝΟΡΑ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ- Απαράδεκτες δηλώσεις του Βρετανού 
πρωθυπουργού για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ.

ΕΘΝΟΣ: Αρχίζει η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης για τη δόση του 
Αυγούστου- ΤΡΟΪΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 31,5 ΔΙΣ.- Ο «δεκάλογος» 
των δεσμεύσεων Σαμαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη προς τους δανειστές • 
Συνάντηση στη Ρώμη- ΜΕΡΚΕΛ- ΜΟΝΤΙ ΣΦΡΑΓΙΣΑΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
• Η πιο μεγάλη ανακάλυψη- ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ- Στο Cern ταυτοποίησαν το «σωματίδιο του Θεού».

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μετά την προετοιμασία και τις συσκέψεις- 
ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ- 
Σχέδιο 16 σημείων θα τεθεί υπ’ όψιν των Ευρωπαίων • 4 παρεμβάσεις 
στα Ταμεία μετά τη συνάντηση Βρούτση- Ράιχενμπαχ- ΑΛΛΑΖΕΙ Η 
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΩΝ- ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

ΕΣΤΙΑ: ΙΔΟΥ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Να εκπλήξουμε θετικά 
τους Ευρωπαίους.

Η ΑΥΓΗ: Συμφωνία των τριών για τις προγραμματικές δηλώσεις- 
ΕΚΤΕΛΟΥΝ «ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΚΕ: ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΑ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Άδικα προνόμια που αναπαράγουν την αναξιοκρατία- 
ΣΚΑΝΔΑΛΟ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Λόγω μη καταβολής δασμών και ΦΠΑ- ΤΕΡΑΣΤΙΑ 
ΠΟΣΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ • ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ 
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο μαχητικός Μητροπολίτης ξεσκεπάζει την 
πολυδιαφημισμένη «ανακάλυψη» για το Μποζόνιο του Χιγκς- ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ: ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ «ΘΕΟΣ» ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΤΟ 
ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΟΥ!
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ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΦΟΡΩΝ ΣΕ 9 ΔΟΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ  
ΤΟΥ 2013 

H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 5/07/2012

Η τμηματική καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων σε 
9 δόσεις ήταν ένα από τα βασικότερα μέτρα που εξέτασε 
χθες το οικονομικό επιτελείο στη σύσκεψη που είχε ενόψει 
της σημερινής συνάντησης του υπουργού Οικονομικών, κ. 
Γ. Στουρνάρα με τους επικεφαλής της τρόικας. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, από τα 5,1 δισ. ευρώ που υπολογίζεται 
ότι θα εισπραχθούν φέτος (φόρος εισοδήματος, εισφορά 
αλληλεγγύης, φόρος επιτηδεύματος), περίπου τα 2,5 
δισ. ευρώ μεταφέρονται στο 2013, εφόσον n τρόικα 
δώσει το «πράσινο φως» στη ρύθμιση που θέλει να 
εφαρμόσει n κυβέρνηση. Προκειμένου να διευκολυνθούν 
οι φορολογούμενοι αλλά και με στόχο την είσπραξη των 
φόρων ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας θα 
παρουσιάσει σήμερα στην τρόικα το σχέδιο για την τμηματική 
καταβολή των φόρων σε 9 δόσεις. Βάσει του σχεδίου 
θα διατηρηθούν οι διμηνιαίες δόσεις, τρεις εάν ο φόρος 
βεβαιωθεί μέχρι και τον Ιούλιο, δύο αν ο φόρος βεβαιωθεί 
Αύγουστο και Σεπτέμβριο και μια δόση αν n βεβαίωση γίνει 
από τον Οκτώβριο και μετά. Δηλαδή, εάν κάποιος λάβει το 
εκκαθαριστικό σημείωμα τον Ιούλιο θα πληρώσει την πρώτη 
δόση στα τέλη Ιουλίου, τη δεύτερη στα τέλη Σεπτεμβρίου 
και την τρίτη στα τέλη Νοεμβρίου. Μετά θα ακολουθήσουν 
έξι μηνιαίες δόσεις. Η εξόφληση των πρόσθετων φόρων 
που περιλαμβάνονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα θα 
γίνει μέχρι και τον Ιούνιο του 2013. Από την εκκαθάριση 
των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι δύο στους τρεις 
φορολογούμενους είναι υπόχρεοι σε πρόσθετους φόρους 
όταν το περυσινό διάστημα n αναλογία αυτή ήταν ένας προς 
πέντε. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι σχεδόν το σύνολο 
των φορολογούμενων θα πληρώσει επιπλέον φόρους που 
κατά μέσο όρο φθάνουν τα 1.500 ευρώ. Σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών περίπου 4 
εκατομμύρια φορολογούμενοι επί συνόλου 5,7 εκατομμυρίων 
που θα υποβάλουν φέτος φορολογική δήλωση, θα 
καταβάλλουν υψηλότερους φόρους από ο,τι πέρυσι, παρά το 
γεγονός ότι έχουν συρρικνωθεί οι αποδοχές και οι συντάξεις. 
Για να γίνει κατανοητό πόσο μεγάλη είναι n επιβάρυνση που 
προκύπτει από τις αλλαγές στη φορολογία παρατίθεται το 
ακόλουθο παράδειγμα: Έγγαμος με τρία παιδιά και ετήσιο 
εισόδημα 32.000 ευρώ. Πληρώνει για τόκους στεγαστικού 
δανείου πρώτης κατοικίας 4.000 ευρώ ετησίως, νοσήλια 
3.000 ευρώ, δίδακτρα για το ένα παιδί 700 ευρώ και έχει 
συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας 15.000 ευρώ. Ο τελικός 
φόρος (μετά τις εκπτώσεις φόρου) που πλήρωσε το 2010 
ανήλθε στα 390 ευρώ. Φέτος θα κληθεί να καταβάλει για 
τα ίδια εισοδήματα το ποσό των 4.520 ευρώ. Στο μεταξύ n 
ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο 
νέας παράτασης των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τα τέλη 
Ιουλίου. Με βάση τα ισχύοντα οι φορολογούμενοι πρέπει να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μέχρι τις 16 Ιουλίου 
ωστόσο, το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί 10 μέρες πριν από 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας περίπου 2,2 εκατ. δηλώσεις 
σε σύνολο 5,7 εκατ. αναγκάζει την ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών να παρατείνει τις ημερομηνίες μέχρι τα τέλη 
Ιουλίου.

ΣΚΛΗΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 4-5 | 5/07/2012

Ξεκινά, σήμερα, n μάχη μεταξύ της κυβέρνησης και της 
τρόικας για την πορεία υλοποίησης του μνημονίου, μια 
διαπραγμάτευση εξαιρετικά δύσκολη, καθώς τα στοιχεία 
για την πρόοδο που έχει γίνει το τελευταίο τρίμηνο 
αποκαλύπτουν την απραξία σε όλους σχεδόν τους τομείς, 
λόγω της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, αλλά και 
της αστοχίας των προβλέψεων αφού n ύφεση ήταν ταχύτερη 
από  ό,τι είχε εκτιμηθεί. 
Ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, και οι αρχηγοί του 
ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, και της ΔΗΜΑΡ., Φώτης 
Κουβέλης, αναμένεται να θέσουν, κατά τις συναντήσεις που 
θα γίνουν με την τρόικα μέχρι το Σάββατο, ως «κόκκινες 
γραμμές» τις απολύσεις στο Δημόσιο, τη νέα μείωση των 
μισθών και τη διατήρηση -έστω και τυπικά- του θεσμού 
της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Στα εργασιακά, 
επιχειρήματα για την ελληνική πλευρά θα αποτελέσουν n 
μεγάλη ύφεση της οικονομίας, n οποία υπολογίζεται ότι 
θα αγγίξει και φέτος το 6%, και n υψηλή ανεργία, n οποία 
έχει φτάσει ήδη το 23%. Σε αντιστάθμισμα, τα κόμματα της 
κυβέρνησης και οι υπουργοί έχουν ήδη συμφωνήσει στο να 
προσφέρουν επιθετικές, «πραγματικές» αποκρατικοποιήσεις 
σε κινητή και ακίνητη περιουσία του Δημοσίου, ολοκλήρωση, 
πριν από το τέλος του χρόνου, της συγχώνευσης ή της 
κατάργησης περίπου 60 ανενεργών σήμερα δημόσιων 
οργανισμών, ταχύτερο βηματισμό στην απελευθέρωση 
της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και μείωση των αμυντικών 
δαπανών. Ειδικά σε ό,τι αφορά το Δημόσιο, το ισοδύναμο 
μέτρο, για να αποφευχθούν οι απολύσεις, θα είναι ο 
περαιτέρω περιορισμός των προσλήψεων, που θα γίνει μία 
για κάθε 10 αποχωρήσεις, αντί της μίας για κάθε 5, που είχε 
συμφωνηθεί στις αρχές του χρόνου.
Ειδικότερα, σήμερα το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός θα έχει 
την ευκαιρία να βολιδοσκοπήσει τις αντιδράσεις των μελών 
της τρόικας, τα οποία φέρονται αποφασισμένα να επιμείνουν
ότι n κυβέρνηση οφείλει να υλοποιήσει όσα έχει συμφωνήσει 
με το μνημόνιο 2.
Στο τραπέζι των συζητήσεων θα τεθεί n οικονομική και 
κοινωνική προσαρμογή, αφού n ύφεση είναι πάνω από τις 
προβλέψεις, ενώ από την πλευρά της τρόικας αναμένεται 
να τεθεί n πορεία υλοποίησης του προγράμματος, καθώς 
σε πολλούς τομείς υπάρχουν καθυστερήσεις, λόγω της 
προεκλογικής περιόδου. Ως πρώτο θέμα θα είναι n παράταση 
της δημοσιονομικής προσαρμογής και τα μεγέθη της ύφεσης 
και της ανεργίας, που για μια ακόμη φορά υπερέβησαν τις 
αρχικές προβλέψεις. Στην κορυφή της ατζέντας, επίσης, n 
κυβέρνηση θα θέσει τους άξονες στους οποίους σχεδιάζει 
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να κινηθεί για τη μείωση των δημόσιων δαπανών και θα 
αφορά στη συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, αλλά και την 
αναθεώρηση του προγράμματος δημόσιας δαπάνης, ώστε 
να προγραμματιστούν περικοπές περίπου 11,6 δισ. ευρώ τη 
διετία 2013 - 2014 (αυτό θα εξαρτηθεί από το ζήτημα της 
επιμήκυνσης). Κύριος στόχος των προσπαθειών, σε αυτή τη 
φάση, είναι να επιτευχθεί n επιμήκυνση της αποπληρωμής, 
θέμα που κυβερνητικά στελέχη το χαρακτήρισαν ως «ώριμο 
προς διαβούλευση», αφού, όπως είπαν, «στο ζήτημα αυτό, 
ήδη, έχουν πολλαπλασιασθεί οι φωνές στην Ευρώπη, που 
εκφράζονται σε ανάλογο μήκος κύματος». Σημειώνεται ότι θα 
είναι και το πρώτο κρίσιμο τεστ για τον ίδιο τον πρωθυπουργό, 
αφού θα έχει στα χέρια του το σχέδιο των ιδιωτικοποιήσεων, 
καθώς και το σχέδιο καταργήσεων και συγχωνεύσεων 
φορέων και οργανισμών του Δημοσίου. To επιτελείο του 
πρωθυπουργού εκτιμά ότι τα δύο αυτά σχέδια θα είναι ένα 
σημαντικό «όπλο» στα χέρια του κ. Σαμαρά, εκφράζοντας την  
θα καταφέρει η κυβέρνηση να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα 
που υπάρχει στην Ευρώπη για τη χώρα μας. 

ΣΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΕΥΡΩ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 12 | 5/07/2012

Την αντίδραση του πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά προκάλεσε 
n απόφαση του τέως Προέδρου της Βουλής Β. Πολύδωρα, 
ο οποίος ενέκρινε τη χορήγηση του λεγόμενου εκλογικού 
επιδόματος, που φτάνει έστω μετά τη σημαντική περικοπή 
του στα 1.000 ευρώ, στους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου. 
Ο Αντ. Σαμαράς αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το σάλο 
που προκλήθηκε είχε τηλεφωνική επικοινωνία με το 
νέο πρόεδρο της Βουλής Ευάγγ. Μεϊμαράκη, στον οποίο 
επισήμανε ότι πρέπει να επιλυθεί άμεσα το θέμα, καθώς 
σε περίοδο περικοπών είναι πρόκληση για τους πολίτες να 
δοθεί οποιασδήποτε μορφής επίδομα στους υπαλλήλους 
του Κοινοβουλίου. Την ίδια πρόθεση είχε εκφράσει εξάλλου 
νωρίτερα και ο ίδιος ο Ευάγγ. Μεϊμαράκης. Οι επικριτές 
κάνουν λόγο για απόφαση που σοκάρει την κοινωνία και 
δείχνει να αγνοεί προκλητικά τις συνθήκες που επικρατούν 
στην υπόλοιπη χώρα, δεδομένου ότι εδώ και πάνω από δύο 
μήνες το Κοινοβούλιο αργεί και οι υπάλληλοι δεν είχαν 
σημαντικό εργασιακό φόρτο. Αντίθετα, από την πλευρά 
των υπαλλήλων επισημαίνεται εμφατικά, ότι έχουν υποστεί 
επαχθείς μισθολογικές μειώσεις και πως n χορήγηση 
του επίμαχου επιδόματος που θα έπρεπε υπό κανονικές 
συνθήκες να ανέρχεται σε 4.000 ευρώ (ανά 2.000 για 
κάθε εκλογική αναμέτρηση), δεν συνιστά κάποιου είδους 
προνόμιο. Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και οι απαντήσεις 
που έδωσε και ο κ. Πολύδωρας ο οποίος φέρεται να είχε 
γίνει αποδέκτης σχετικού αιτήματος από την πλευρά των 
υπαλλήλων. Στη Βουλή, εξάλλου σήμερα, πρόκειται να 
διεξαχθεί κλήρωση για την κατανομή των βουλευτικών 
αυτοκινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μικρός αριθμός 
νεοεκλεγέντων και παλαιότερων βουλευτών, που δεν 
υπερβαίνουν τους 30 εμφανίζεται να απορρίπτει τη χρήση 
του σχετικού προνομίου. 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα 8 | 5/07/2012

Οι τέσσερις μεγαλύτεροι εγχώριοι κατασκευαστικοί όμιλοι, 
σε κοινοπραξία με ξένους ομίλους, συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό για το μεγαλύτερο έργο που πρόκειται να 
υλοποιηθεί στην Αθήνα με ορίζοντα ολοκλήρωσης στο 
τέλος το 2015 και χρηματοδότηση από το Ίδρυμα «Σταύρος 
Νιάρχος». 
To Ίδρυμα έχει αναλάβει να καλύψει το συνολικό κόστος της 
κατασκευής και του εξοπλισμού του Κέντρου Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), το οποίο υπολογίζεται 
συνολικά στα 566 εκατ. ευρώ. Αυτή την περίοδο «τρέχει» 
ο διαγωνισμός για το κατασκευαστικό αντικείμενο του 
έργου και προσφορές έχουν κατατεθεί, όπως αναφέρουν οι 
πληροφορίες, από τους ομίλους ΓΕΚ Τέρνα σε κοινοπραξία 
με την ιταλική Impregilo, J&P Αβαξ σε κοινοπραξία με τη 
γαλλική Bouygues, n Intrakat από κοινού με τον ισπανικό 
κατασκευαστικό όμιλο OHL και ο όμιλος Ελλάκτωρ ο 
οποίος αρχικά είχε κατέβει με τη γερμανική Hochtief, n 
οποία ωστόσο στη συνέχεια υπαναχώρησε. Οι προσφορές 
αναμένεται να ανοιχθούν εντός του Ιουλίου, ενώ ενδιαφέρον 
στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, λόγω κρίσης, θεωρήθηκε 
απαραίτητη n συμμετοχή ξένων κατασκευαστικών ομίλων 
στον εν λόγω διαγωνισμό όπως και n εξασφάλιση εγγυητικών 
επιστολών από ξένες τράπεζες. To συγκεκριμένο έργο είναι 
το μοναδικό αυτού του μεγέθους που βρίσκεται σε εξέλιξη 
αυτή την περίοδο, κατά την οποία υπάρχει κυριολεκτικά 
ανομβρία σε επίπεδο νέων - μεγάλων και όχι μόνο - έργων 
και επιπλέον με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
Εξ ου και το γεγονός ότι n ανάληψη του θα αποτελέσει 
σημαντική επιτυχία για την κοινοπραξία που θα το αναλάβει, 
με δεδομένο μάλιστα ότι άπαντες οι κατασκευαστές στην 
Ελλάδα αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή θέματα σε σχέση 
με τη ρευστότητά τους, άλλος σε ηπιότερο και άλλος σε 
εντονότερο βαθμό. 
Ως προς το ίδιο το έργο, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος περιλαμβάνει την κατασκευή και τον 
εξοπλισμό των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για την 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική 
Σκηνή, καθώς και τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού και 
πολιτιστικού πάρκου «Σταύρος Νιάρχος», συνολικής έκτασης 
170.000 τ.μ. To έργο, συνολικού προϋπολογισμού 566 εκατ. 
ευρώ, θα αναπτυχθεί σε έκταση του ελληνικού Δημοσίου στο 
Δέλτα Φαλήρου και όταν ολοκληρωθεί, στα τέλη του 2015, n 
πλήρης διαχείριση και ο πλήρης έλεγχος του θα περιέλθουν 
στο ελληνικό Δημόσιο για δημόσια χρήση. 
Σύμφωνα με το ίδιο το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, n αρχική 
δέσμευση για την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ θα αποφέρει 1 δισ. 
οικονομικής δραστηριότητας, ενώ 1.500 με 2.400 άτομα θα 
απασχολούνται ετησίως για την υποστήριξη της κατασκευής 
του ΚΠΙΣΝ και όλων των σχετικών οικονομικών τομέων. 


