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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Με τη μεταφορά του ελλείμματος στις πλάτες 
του ιδιωτικού τομέα, ουσιαστικά με την 
παράταση της στάσης πληρωμών στο εσωτερικό 
της χώρας, συγκρατήθηκε το έλλειμμα του 
κρατικού προϋπολογισμού κατά το επτάμηνο 
Ιανουαρίου-Ιουλίου περίπου 1,5 δισ. ευρώ κάτω 
από το στόχο των 14,8 δισ. ευρώ.

Οι δημόσιες δαπάνες κατά το διάστημα αυτό 
μειώθηκαν περίπου κατά 4 δισ. ευρώ, με το 
50% να αφορά δαπάνες του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων και το άλλο 50% 
μετάθεση στο …μέλλον των πληρωμών του 
δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα !

Με ...αλχημίες αυτού του τύπου επιχειρείται 
να εμφανιστούν τα οικονομικά του κράτους 
σε θετικη πορεία, αλλά την ίδια ώρα, ακόμη 
και υγιείς επιχειρήσεις, οδηγούνται προς 
την καταστροφή, χιλιάδες θέσεις εργασίας 
χάνονται, η οικονομική κρίση στη χώρα 
ανατροφοδοτείται και η όποια ελπίδα για 
ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας σβήνει.

Σβήνει, δεδομένου ότι στο ίδιο διάστημα 
καταγράφεται χαρακτηριστική υστέρηση 
στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, τη 
μοναδική πηγή επενδυτικών κεφαλαίων. Έναντι 
4,8 δισ. ευρώ που θα πρέπει να απορροφηθούν 
ως στο τέλος του χρόνου, στο επτάμηνο η 
απορρόφηση έφτασε στο 1,8 δισ. ευρώ, δηλαδή 
κατά 560 εκατ. ευρώ λιγότερα από όσα θα 
έπρεπε.

Κατόπιν όλων αυτών, είναι απορίας άξιο 
οι αρμόδιοι να αναρωτιούνται γιατί (κατά 
το επτάμηνο) τα έσοδα του κρατικού 
προϋπολογισμού κατέγραψαν υστέρηση 2,8 
δισ. ευρώ, πρόβλημα το οποίο μπορεί να 
οδηγήσει σε απαίτηση της "τρόικα" και για νέα 
μέτρα εντός του 2012.
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ΣΗΜΕΡΑ Ελληνικό ρεκόρ ακρίβειας στη βενζίνη  
Στη πρώτη 10άδα με την ακριβότερη βενζίνη στον κόσμο βρίσκεται  η Ελλάδα, σύμφωνα 
με έρευνα που δημοσίευσε το πρακτορείο Bloomberg, η οποία  διεξήχθη σε 60 χώρες στο 
διάστημα 9-23 Ιουλίου. Δεδομένου ότι τον Αύγουστο σημειώθηκε νέα αύξηση και η μέση 
τιμή βενζίνης έφτασε ανά λίτρο τα 1,814 ευρώ εκτιμάται ότι το ελληνικό αρνητικό ρεκόρ 
είναι ακόμη υψηλότερο. Πάντως σύμφωνα με την επίσημη έρευνα σε ελάχιστες χώρες του 
κόσμου μπορεί κάποιος να βρει ακριβότερη βενζίνη απ’ ότι στην Ελλάδα. Τέτοιες είναι η  
Νορβηγία (2,16 ευρώ), η Τουρκία (2,12 ευρώ), το Ισραήλ (1,98 ευρώ), και το Χονγκ Κόνγκ 
(1,84 ευρώ).

Εγκαταλείπεται νέα αύξηση των 
αντικειμενικών τιμών των ακινήτων 
από το υπουργείο Οικονομικών, 
σε μια περίοδο, που η αγορά των 
ακινήτων βρίσκεται σε κρίσιμη κα-
μπή και δεν προσφέρεται για νέες 
εισπρακτικού τύπου φορολογικές 
επιδρομές. Το θέμα «έκλεισε» ο 
υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος 
Μαυραγάνης με συνέντευξη του 
στην «Ναυτεμπορική», λέγοντας ότι: 
-«Στη χρονική περίοδο που 
διανύουμε η αύξηση των αντικει-
μενικών αξιών δεν είναι ρεαλιστική 
δεδομένου ότι οι τιμές αγοράς 
έχουν περιορισθεί σημαντικά και 
έχουν συγκλίνει προς τις αντικειμε-
νικές, ενώ πολλές αγοραπωλησίες 
γίνονται και σε τιμές κάτω από 
την αντικειμενική αξία». Στην ίδια 
συνέντευξη ο αρμόδιος υφυπουρ-
γός προανήγγειλε νομοθετικές 
ρυθμίσεις προς την κατεύθυνση του 
εκσυγχρονισμού του φορολογικού 
συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη 
τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες 
που βιώνει το μεγαλύτερο τμήμα 

της κοινωνίας. Ειδικότε-
ρα, από τις δηλώσεις του κ 
Μαυραγάνη προκύπτει ότι  μεταξύ 
άλλων, καταργούνται τα τεκμήρια 
διαβίωσης, θεσπίζεται νέο σύστημα 
εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων 
χρεών, «ανατρέπονται» οι αποδεί-
ξεις, μειώνονται οι φόροι μεταβί-
βασης, έρχεται νέο, «φιλικότερο» 
ποινολόγιο με λογικά πρόστιμα και 
τόκους από το 2013. Απαντώντας 
σε σχετική ερώτηση ο κ. Μαυραγά-
νης, είπε ότι «παραμένει πρόθεση 
της κυβέρνησης η μείωση του ΦΠΑ 
εστίασης. Η χρονική στιγμή λήψης 
και εφαρμογής μιας τέτοιας απόφα-
σης είναι συνάρτηση της ανάγκης 
σταθεροποίησης των δημοσιο-
νομικών δεδομένων της χώρας, 
αλλά ταυτόχρονα και της ανάγκης 
για αποτελεσματική ενίσχυση της 
αγοράς και του τουρισμού». Ο 
υφυπουργός μίλησε ακόμη για  αλ-
λαγές στη φορολογία κεφαλαίου με 
κατεύθυνση την εύκολη μεταβίβαση 
σε συγγενείς πρώτου και δεύτερου 
βαθμού. 

Το υπουργείο 
Οικονομικών, 
σύμφωνα με 
τον αρμόδιο 
υφυπουργό, θα 
είναι έτοιμο να 
ανακοινώσει τις 
νέες φορολογι-
κές ρυθμίσεις 
το φθινόπωρο.

ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δεν αλλάζουν οι αντικειμενικές 
αξίες των ακινήτων 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

8-10
Σεπτεμβρίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσ-
σαλίας
ΣΚΙΑΘΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομί-
ας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης»,
ΒΟΛΟΣ

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πολυ-
τεχνική Σχολή Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης, Πολυτεχνικής 
Σχολής  Παν. Θεσσαλίας

27-30
Σεπτεμβρίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 8ο Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: 
«Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην 
Εκπαίδευση»
ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Επιστημονική Ένωση 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 

28-30
Σεπτεμβρίου

2012

Το 34ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Σαντορίνης θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, 
στο Συνεδριακό Κέντρο Πέτρος Μ. Νομικός της Σαντορίνης. Η εκδήλωση περιλαμβάνει όλα τα είδη 
μουσικής και συγκεντρώνει κάθε χρόνο τους διαπρεπέστερους Έλληνες και ξένους σολίστ, φημισμένα 
συγκροτήματα, χορωδίες, ορχήστρες, χορωδίες βυζαντινής μουσικής, πρωταγωνιστές της όπερας και 
συγκροτήματα τζαζ. Πληροφορίες: www.santorinimusicfestival.com

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΕΣΤΙβΑΛ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

➦ Έκθεση εξοικονόμησης ενέργειας με τίτλο 
«Πράσινο Σπίτι» θα πραγματοποιηθεί από τις 27 
έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 στην αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων του σταθμού  Μετρό Συντάγματος.
«Σε μια χρονική περίοδο όπου τα νοικοκυριά πλήττο-
νται από τις υπέρογκες τιμές πετρελαίου θέρμανσης 
και τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές του ηλεκτρικού 
ρεύματος, η έκθεση έχει σκοπό να παρουσιάσει στο 
ευρύ κοινό, ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες και 
να ενημερώσει τους καταναλωτές, για τα σημαντικά 
οικονομικά οφέλη από την χρήση ενεργειακών 
υλικών και τεχνολογιών», τονίζεται σε σχετική 
ανακοίνωση.
Πληροφορίες: Τηλ: 210 6619827, FAX: 210 6619827, 
ιστοσελίδα: www.expoline.gr

➦ Η 4η διεθνής έκθεση ηλεκτρικών οχημάτων 
eCarTec θα πραγματοποιηθεί  23-25 Οκτωβρίου 
2012, στο Μόναχο. Ηλεκτρικά οχήματα, τεχνολογίες 
μπαταριών, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών 
οχημάτων, οικονομικές μελέτες και διαδικασίες 
παραγωγής, είναι μερικοί τομείς που περιλαμβάνει 
το πρόγραμμα της έκθεσης. Στο πλαίσιο της έκθεσης 
θα απονεμηθούν και τα βραβεία eCarTec Awards.
Η eCarTec επικεντρώνεται στις ανάγκες της ολοένα 
και αναπτυσσόμενης ηλεκτρικής μετακίνησης, 
δίνοντας έμφαση και στην οικολογική διάσταση 
των διαδικασιών παραγωγής και σχεδίασης των 
προσόντων. 

Εκθέσεις

H "Μύρτις" στους Δελφούς  

Συνέδριο αεροδιαστημικής και άμυνας

Μια εικαστική "πινελιά" στην ήδη υπάρχουσα έκθεση 
"Μύρτις: πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν", που 
φιλοξενείται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου στο Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Δελφών, αποτελεί η συγκέντρωση και 
παρουσίαση 48 και πλέον έργων από ανερχόμενους 
και καταξιωμένους καλλιτέχνες στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Δελφών. 
Πρόκειται για έργα που δώρισαν οι δημιουργοί τους, 
στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την επιστημονική 
έρευνα του επίκουρου καθηγητή Ορθοδοντικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Μανώλη Παπαγρηγοράκη 
-ο οποίος ανάπλασε το γνωστό πλέον πρόσωπο της 
11χρονης- καθώς και τη μάχη κατά της παιδικής 
θνησιμότητας.
Όσο δε η ιστορία του μικρού κοριτσιού, που έχασε 
τη ζωή του στον μεγάλο λοιμό των Αθηνών το 430 π. 
Χ., συγκινεί και άλλους καλλιτέχνες, η συλλογή έχει 
τη δυνατότητα διεύρυνσης με νέες δωρεές που θα 
πρεσβεύουν το πνεύμα και τις αξίες αυτές. Η εικα-

στική έκθεση "Μύρτις", που διοργανώνει η Ι' Εφορεία 
Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, το United 
Nations Regional Information Centre (UNRIC) και ο 
επίκουρος καθηγητής Μανώλης Ι. Παπαγρηγοράκης, 
σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο 
Δελφών, θα διαρκέσει ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.

Tο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Αεροδιαστημικής και Άμυνας θα πραγ-
ματοποιηθεί 10-12 Οκτωβρίου 2012, στη Λισσαβώνα.
Το συνέδριο και η παράλληλη έκθεση αμυντικού εξο-
πλισμού, το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο σε δια-
φορετική πρωτεύουσα, διοργανώνεται φέτος από τον 
Πορτογαλικό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων 

και Εξωτερικού Εμπορίου AICEP και τον πορτογαλικό 
Σύνδεσμο Αμυντικών Βιομηχανιών DANOTEC.
Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν 530 εκθέ-
τες και αντιπροσωπείες κρατών, διεθνών οργανισμών 
και ευρωπαϊκών συνδέσμων του κλάδου. 
Πληροφορίες: www.portugalglobal.pt/EN/ASD/
Pages/ASDConvention.aspx
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Δεκαπέντε προτάσεις – αιτήματα, που στοχεύουν στην προστασία 
του δημοσίου συμφέροντος, στη διαφάνεια στην ανάθεση και εκτέ-
λεση των Δημοσίων Έργων και στον  υγιή ανταγωνισμό κατέθεσε 
το προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ στον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρο 
Καλογιάννη στη διάρκεια συνάντησης τους. Από πλευράς ΠΕΣΕΔΕ 
συμμετείχαν στη συνάντηση ο Πρόεδρός της Κωνσταντίνος Σαββί-
δης, ο Β’ Αντιπρόεδρος Νικόλαος Διάκος και ο Γενικός Γραμματέας 
Γεώργιος Μπαρμπούτης, ενώ από πλευράς Υπουργείου παραβρέ-
θηκε στην συνάντηση ο  νέος Γ.Γ. Δημοσίων Έργων κ. Στράτος 
Σιμόπουλος. Επισημάνθηκε ότι οι προτάσεις της ΠΕΣΕΔΕ αποτελούν 
προτεραιότητες, ιδιαίτερα σήμερα που οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 
– και ιδιαίτερα οι χιλιάδες μικρές και μεσαίες μέλη της ΠΕΣΕΔΕ - 
στενάζουν από την οικονομική κρίση, τις καθυστερήσεις πληρωμών 
εκτελεσμένων έργων και την ανυπαρξία αντικειμένου.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της ΠΕΣΕΔΕ, ο πρόεδρος Κ. Σαββίδης 
και τα άλλα μέλη της αντιπροσωπείας της ΠΕΣΕΔΕ ανέπτυξαν και 
προφορικά τα αιτήματα του κλάδου δίνοντας έμφαση:
-Στην κατάργηση των πρόσθετων εγγυητικών επιστολών που λει-
τουργούν τελικά σε βάρος των έργων, δεδομένης της κατάστασης 
και της αδυναμίας του τραπεζικού συστήματος να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες του εργοληπτικού κλάδου. 
 -Στην κατάργηση των πάσης φύσεως αδιαφανών συστημάτων ανα-
θέσεων (αυτεπιστασίες και απευθείας αναθέσεις ιδίως από Δήμους 
και Περιφέρειες, σύστημα μελέτης – κατασκευής,   πρόσκληση 
περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, φωτογραφι-
κούς όρους στις διακηρύξεις κ.λπ.). Αναφέρθηκαν στην πρόσφατη 
καταγγελία της ΠΕΣΕΔΕ για αδιαφανείς διαδικασίες, φωτογραφι-
κές διατάξεις, υπερκοστολογήσεις και αποκλεισμούς σε έργα του 
Ε.Π.ΠΕΡ.Α. με τη μέθοδο του διαγωνισμού προμηθειών και τέλος 
ζήτησαν όλα τα έργα να κατασκευάζονται μετά από διαγωνισμούς με 
διαφανείς διαδικασίες. 
-Στην κατάργηση των δυσλειτουργικών, επαχθών και αναπο-
τελεσματικών διατάξεων των πρόσφατων νόμων 4070/2012 και 
4071/2012 και της απαράδεκτης εγκυκλίου 11/2012 που προάγουν 
την αδιαφάνεια και τη συναλλαγή.
-Στην άμεση εξόφληση όλων των οφειλών από εκτελεσμένα έργα 
του δημόσιου τομέα (Υπουργεία, Οργανισμοί, Δήμοι, Περιφέρει-
ες κλπ.) προς τους εργολήπτες με συγκεκριμένο και δεσμευτικό 
χρονοδιάγραμμα.

-Στον συμψηφισμό των οφειλών των εκτελεσμένων έργων του 
στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με τις οφειλές των 
εργοληπτών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. 
Η  πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται τα 
προβλήματα που προκύπτουν από την απαίτηση των πρόσθετων 
εγγυητικών επιστολών, χωρίς όμως να δεσμευτεί να συγκεκριμένη 
λύση. Επίσης δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται  τις δυσλειτουργίες που 
επιφέρουν οι πρόσφατοι νόμοι, ξεκαθάρισε όμως ότι δεν είναι 
στις προτεραιότητες του Υπουργείου η ψήφιση νέου νόμου για τα 
Δ.Ε. και ότι τα προβλήματα που δημιούργησαν οι Ν. 4070/2012 
& 4071/2012 θα αντιμετωπισθούν με συγκεκριμένες επιμέρους 
παρεμβάσεις - διορθώσεις. Επίσης γνωστοποίησε στην αντιπροσω-
πεία της ΠΕΣΕΔΕ ότι αντιμετωπίζει θετικά το αίτημα για παράταση 
της ισχύος των εργοληπτικών πτυχίων, είναι στις προσθέσεις της η 
προώθηση και καθιέρωση του ΜΗ.Κ.Ι.Ε. (Μητρώο Κατασκευαστών 
Ιδιωτικών Έργων) ζητώντας και από την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. συγκεκριμένες 
και επικαιροποιημένες  προτάσεις για το θέμα αυτό και τέλος ότι 
λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις προτάσεις της ΠΕΣΕΔΕ για  νομοθετι-
κές ρυθμίσεις σχετικές με τα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα που 
χρησιμοποιούν οι εργολήπτες στα έργα. Όσον αφορά τον συμ-
ψηφισμό των οφειλών του δημοσίου, παρέπεμψε στις πρόσφατες 
δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών στη Βουλή, από τις οποίες 
προκύπτει ότι το Υπουργείο Οικονομικών βλέπει θετικά το αίτημα 
αυτό, που βέβαια δεν είναι μόνον αίτημα των Εργοληπτικών Οργα-
νώσεων. Τέλος ο Υπουργός κος Καλογιάννης, δήλωσε στην αντι-
προσωπεία της ΠΕΣΕΔΕ ότι για το Υπουργείο τουλάχιστον θα ήταν 
ευτυχής εξέλιξη η επίτευξη ενιαίας έκφρασης του κλάδου, ώστε να 
μπορεί να συζητά υπεύθυνα με έναν και μόνον φορέα – εκπρόσωπο 
των κατασκευαστών. 

Μία ακόμα προσφυγή κατά του νόμου για 
την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων 
(ν.4014/11) θα απασχολήσει την Ολομέλεια 
του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). 
Ειδικότερα, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικα-
στήριο παραπέμφθηκε από το Διοικητικό 
Εφετείο Ιωαννίνων προσφυγή με την οποία 
επισημαίνεται ως αντίθετος στο Σύνταγμα ο 
νόμος 4014/11 που περιελάμβανε ευνοϊκές 
διατάξεις για τα αυθαίρετα και την εξαίρεση 
από την κατεδάφισή τους έναντι παραβό-
λου. Η υπόθεση αφορά οικοδομική άδεια 

στην Ηγουμενίτσα, η οποία, προσβλήθηκε 
ως παράνομη από ιδιοκτήτες γειτονικής 
οικοδομής, με την αιτιολογία ότι δεν είχαν 
διανοιχτεί οι προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι 
χώροι και το οικόπεδο δεν είχε πρόσωπο 
σε κοινόχρηστο χώρο. Μετά την προσφυγή 
η εν λόγω οικοδομική άδεια ανακλήθηκε 
από τη Διοίκηση μετά από σχετική αυτοψία. 
Στη συνέχεια, ωστόσο, και μετά την έκδοση 
του νόμου 4014/11, οι αντίδικοι πέτυχαν την 
υπαγωγή στις διατάξεις του και την έκδοση 
νέας αδείας το 2012 που προσβλήθηκε ενώ-

πιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων 
και παραπέμπεται τώρα στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας. Στην αίτηση γίνεται αναφορά 
στη γνωστή νομολογία του Συμβουλίου της 
Επικρατείας που δέχθηκε ότι δεν επιτρέ-
πεται συνταγματικά να εξαιρούνται από την 
κατεδάφιση αυθαίρετες κατασκευές που 
ανεγέρθησαν μετά από 31.3.1983 και ζητεί-
ται να κριθούν ανίσχυρες οι διατάξεις του 
νέου νόμου ως αντίθετες στο άρθρο 24 του 
Συντάγματος γιατί νοθεύουν τον πολεοδομι-
κό σχεδιασμό.

Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για τα αυθαίρετα

Προτάσεις ανάπτυξης και διαφάνειας  
για τα δημόσια έργα

Κατέθεσε η ΠΕΣΕΔΕ στο υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών 
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Τέλος οι βιομηχανίες γίγαντες, ζήτω οι συστεγαζόμενες βιοτεχνίες. Το ζητούμενο, άλλωστε, στις 
ημέρες μας είναι η διασφάλιση θέσεων εργασίας και στο Μπρούκλιν άρχισαν να εμφανίζονται 
παλιά κτίρια σε νέα χρήση, όπως τη φιλοξενία πολλών μικρών παραγωγικών μονάδων, κυρίως 
έντασης εργασίας.

Στο 1205 της Manhattan Avenue, ένα παλιό εργοστάσιο στην περιοχή του Greenpoint, δεν είχε την 
τύχη που είχαν τα περισσότερα κτίρια του είδους τα προηγούμενα χρόνια: να μετατραπούν σε loft 
για καλλιτέχνες ή τραπεζίτες. Εκεί, όπου άλλοτε στεγαζόταν ένα εργοστάσιο παραγωγής σχοινιών 
για τη ναυπηγική βιομηχανία, σήμερα στεγάζονται πολλές μικρές επιχειρήσεις, που προσφέρουν 
εξειδικευμένη εργασία: στη κατασκευάζονται βάσεις από από ξύλο και μέταλλο για τα εκθέματα 
των μουσείων της πόλης. Στην άλλη δημιουργούνται πρότυπα για τις διαφημίσεις προϊόντων. Σε μια 
τρίτη επισκευάζονται βιτρό.

Αυτό είναι το …πρόσωπο της παραγωγής το 2012 Μπρούκλιν. Τα μεγάλα βιομηχανικά μεγαθήρια, 
τα οποία ως  τη δεκαετία του 1960 έκαναν το Μπρούκλιν αντίπαλο του Σικάγου, έχουν εξαφανιστεί. 
Το εργοστάσιο μολυβιών, Eberhard Faber, η μπυραρία Schaefer, η φαρμακευτική Pfizer, εταιρείες 
που πωλούν τα προϊόντα τους σε όλη τη χώρα και κάποιες απ' αυτές στα πέρατα του κόσμου, 
έχουν μετακομίσει σε περιοχές όπου οι μισθοί, οι φόροι και το κόστος συντήρησης ακινήτων 
είναι μικρότερο, οι διάφοροι κανονισμοί δεν είναι τόσο σκληροί και η κυκλοφοριακή κίνηση τόσο 
μεγάλη, επιτρέποντας τη δημιουργία χώρων μεγάλης κλίμακας για την εγκατάσταση σύγχρονων 
μηχανημάτων και την άνετη πρόσβαση σε νταλίκες. Η μετανάστευση αυτή έχει κοστίσει χιλιάδες 
θέσεις εργασίας στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ 2000 και 2003, οι θέσεις εργασίας στο Μπρούκλιν 
μειώθηκαν περίπου κατά 11.000 μόνο στη βιομηχανία (από 43.212 σε 32.298 σύμφωνα με την 
Πολιτεία της Νέας Υόρκης).

Από τότε έως σήμερα μια αλλαγή έγινε: τα παλιά βιομηχανικά κτίρια άρχισαν να διατηρούνται ως 
στέγη εργασίας. Το γεγονός ότι μεταξύ 2009 και 2011, η μείωση των θέσεων εργασίας ήταν πολύ 
μικρότερη, από 20.650 σε 19.445, δηλαδή 1.205, αποδίδεται σε αυτή την αλλαγή.

Ένα κύμα των νέων επιχειρηματιών άρχισαν να εμφανίζονται στο Μπρούκλιν. Άνθρωποι που 
είναι πρόθυμοι να παράγουν σοκολάτες που γίνονται στο χέρι, ή κατασκευάζουν θεατρικά και 
κινηματογραφικά πλατό, ή έπιπλα μόδας υψηλής ποιότητας για ορισμένους εξειδικευμένους 
πελάτες. Στεγάζονται στα παλιά βιομηχανικά κτίρια, με μισθώματα προσιτά, ενώ οι επιχειρηματίες 
μπορούν να φτάσουν στο χώρο εργασίας τους με το ποδήλατο. Το σημαντικότερο, μπορούν να 
τους βρουν οι πελάτες τους, ή να βρουν τους πελάτες τους εντός των συνόρων της πόλης, άρα 
να έχουν μια προσωπική αντίληψη ο ένας για τον άλλο, γεγονός που καθιστά τη δουλειά τους 
περισσότερο άμεση. "Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το μέλλον της αστικής παραγωγής" υποστηρίζει ο 
Brian T. Coleman, διευθύνων σύμβουλος του Design Center Greenpoint, μιας "αλυσίδας" τεσσάρων 
βιομηχανικών κτιρίων στα οποία σήμερα στεγάζονται 110 μικρές επιχειρήσεις με συνολικά 500 
απασχολούμενους.

Ο Jonathan Bowles, εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας, δηλώνει αισιόδοξος για την «αναβίωση 

ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

της επιχειρηματικής παραγωγής". Βεβαίως, παραδέχεται, 
οι νέες αστικές παραγωγικές επιχειρήσεις δεν απασχολούν 
χιλιάδες εργαζομένους. Πλην, όμως, έναντι κατά μέσο όρο 16,8 
εργαζομένων ανά επιχείρηση το 2000 στο Μπρούκλιν, το 2011 
απασχολούνταν 11,2 ανά επιχείρηση. Στο παλιό ναυπηγείο του 
Πολεμικού Ναυτικού στο Μπρούκλιν, το 1959, εργαζόντουσαν 
15.000 άτομα, ενώ στους ίδιους χώρους σήμερα στεγάζονται 
275 επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται 5.800 άτομα. Η 
διαφορά είναι εντυπωσιακή, αλλά η προσπάθεια διατήρησης 
της παραγωγικής δομής εντός της πόλης, μόλις τώρα άρχισε. 
Και αποδίδει.
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Ρύθμιση για τα χιλιάδες νοικοκυριά, που βαρύνονται από στεγαστικά δάνεια για αγορά 
πρώτης κατοικίας θα εξετάσουν το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση και η Ένωση Ελλη-
νικών Τραπεζών (ΕΕΤ), επιχειρώντας να δώσουν λύση σε ένα διογκούμενο κοινωνικό 
πρόβλημα και να ανακόψουν τον υψηλό σήμερα ρυθμό αύξησης των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων.  Οι συζητήσεις ανάμεσα στο οικονομικό επιτελείο και την ΕΕΤ αναμένεται να 
ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες ώστε να υπάρξει συμφωνία και να ρυθμιστεί νομοθετικά 
το ζήτημα μέχρι και την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών. Η κυβέρνηση ξεκινά τη διαπραγμάτευση από τη θέση της προγραμματικής 

συμφωνίας των τριών κομμάτων, η 
οποία προβλέπει την επιβολή πλα-
φόν ώστε η δόση για το στεγαστικό 
να μην ξεπερνά το 30% του μηνιαίου 
εισοδήματος, με εξαίρεση τα υψηλά 
εισοδήματα. Για κάποιες μάλιστα 
ειδικές κατηγορίες η δόση ενδέχεται 
να προσδιοριστεί στο 25% του μηνιαίου 
εισοδήματος.  Πρόκειται για θέση που 
θα οδηγήσει σε σημαντική επιμήκυνση 
της διάρκειας των δανείων έως και 99 
έτη λόγω της σημαντικής μείωσης η 
οποία θα επέλθει στον ρυθμό απο-

πληρωμής. Ταυτόχρονα, αν επιμηκυνθούν τα δάνεια σε τέτοιον βαθμό, εγείρεται και θέμα 
κυριότητας της κατοικίας.

Νέα ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια  
πρώτης κατοικίας 

Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 
προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 
«Συνεργασία 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών 
και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους 
Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς». Οι 
εγκρινόμενες προτάσεις, με βάση τη βαθμο-
λογία τους, είναι συνολικά 85, ενώ το οριστικό 
ύψος της δημόσιας δαπάνης ανά πρόταση, 
θα οριστικοποιηθεί στη φάση κατάρτισης του 
Τεχνικού Παραρτήματος Έργου (ΤΠΕ) των 
προτάσεων που εγκρίνονται προς χρημα-
τοδότηση (φάση διαπραγμάτευσης). Αυτό 
θα γίνει προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
πληρούνται οι κύριοι όροι της προκήρυξης και 
του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης (ιδίως 
το απαιτούμενο ελάχιστο ποσοστό ιδιωτικής 
συμμετοχής ανά πρόταση), καθώς και ενδε-
χόμενες υποδείξεις των θεματικών επιτροπών 
αξιολόγησης. Το συνολικό ποσό της δημόσι-
ας δαπάνης ανέρχεται σε 60.783.218,75 ευρώ.

Χρηματοδότηση  
85 προτάσεων  έργων 
και προγραμμάτων

Εγκύκλιο στην οποία περιλαμβάνονται 
ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την αποπληρωμή 
ληξιπρόθεσμων προς το Δημόσιο οφειλών, 
απέστειλε το υπουργείο Οικονομικών σε μια 
προσπάθεια να διευκολυνθούν οι πληρωμές 
των οφειλετών. Το υπουργείο, τροποποιεί 
παλαιότερες διατάξεις, σχετικά με τον αριθμό 
και το ύψος των δόσεων, ώστε να διαμορ-
φωθεί ένα λειτουργικότερο πλαίσιο και να 
σταματήσει η παραγωγή νέων ληξιπρόθεσμων 
χρεών, τα οποία στο σύνολό τους φθάνουν 
πλέον τα 46 δισ. ευρώ.Οι φορολογούμενοι 
που ενδεχομένως επιθυμούν να κάνουν 
ρύθμιση έχουν δύο δυνατότητες:
1) Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 45 
δόσεις και με αντίστοιχη μείωση των προσαυ-
ξήσεων (100% σε περίπτωση εφάπαξ καταβο-
λής ή 50% στην περίπτωση των 45 δόσεων). 
Στην περίπτωση αυτή οι φορολογούμενοι 
μπορούν να ζητήσουν από την εφορία να 
ενταχθούν στις διατάξεις του ν. 3888/2010, 
που προβλέπει ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών με δόσεις που μπορούν να φτάσουν 
τις 45. Η δυνατότητα επέκτασης των δόσεων 
στις 60 για τους οικονομικά αδύναμους δεν 

ισχύει πια. Σύμφωνα με την εγκύκλιο μπο-
ρούν όμως να ρυθμιστούν όλες οι οφειλές 
παρελθόντων ετών. Το μόνο που απαιτείται 
είναι να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, 
δηλαδή να έχουν περάσει 3 μήνες από τότε 
που δημιουργήθηκαν.
2) Διακανονισμό οφειλών με 48 δόσεις αλλά 
χωρίς μείωση των προσαυξήσεων. Στην πε-
ρίπτωση αυτή οι φορολογούμενοι θα πρέπει 
να ζητήσουν να ενταχτούν στις διατάξεις του 
ν. 2648/1998, όπου γίνεται διακανονισμός με 
περισσότερες δόσεις, που μπορούν να φτά-
σουν έως και τις 48 (ανάλογα με την κρίση 
του εφόρου), άλλα δεν προβλέπεται μείωση 
των προσαυξήσεων. Πιθανότατα στο μέλλον 
να τροποποιηθεί και ο νόμος αυτός ώστε να 
μειώνονται και οι προσαυξήσεις.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι και στις δύο πε-
ριπτώσεις δεν ισχύουν τα παλαιά πλαφόν για 
τα ποσά που μπορούν να ρυθμιστούν (10.000 
ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και 75.000 
ευρώ για τα νομικά πρόσωπα). 
Η ένταξη στη ρύθμιση θα «παγώνει» τα 
όποια αναγκαστικά μέτρα είσπραξης έχουν 
αποφασιστεί, ενώ θα αναστέλλεται και η 

ποινική δίωξη του φορολογούμενου (ισχύει 
για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ). Απώλεια 
της ρύθμισης και των ευεργετημάτων της θα 
επέρχεται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλει 
εμπρόθεσμα τρεις συνεχείς μηνιαίες δόσεις 
της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή 
της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης 
της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύ-
τερο των τριών μηνών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Σε 45 δόσεις, χωρίς προσαυξήσεις, οι πληρωμές χρεών  
στο δημόσιο
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αγώνας δρόμου για την ανάκτηση της αξιοπιστίας της 
χώρας στις αγορές- ΞΕΚΙΝΑ Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΜΑΧΗ- Με το πακέτο των 
μέτρων ο Σαμαράς στη Μέρκελ  • Der Spiegel: «Φρένο» στην αλματώδη 
αύξηση των spreads- ΔΙΧΑΖΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
ΑΠΟ ΕΚΤ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές από 
τη συνάντηση Μέρκελ-Σαμαρά- ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ «ΨΑΛΙΔΙΖΕΙ» ΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ- Μήνυμα Βέστερβέλε προς Αβραμόπουλο   
• Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης συνεδρίαζε ως αργά το 
βράδυ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΤΙΣ 14/9 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ.

ΚΕΡΔΟΣ: Η δέσμη των περικοπών πρέπει να είναι έτοιμη έως τις 
14 Σεπτεμβρίου- ΤΑ ΜΕΤΡΑ 11,5 ΔΙΣ. ΒΡΕΘΗΚΑΝ, ΖΥΓΙΖΟΥΝ ΤΙΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ- Ποιες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και δώρα 
συζητούνται   • Η ΚΥΠΡΟΥ επιβεβαίωσε ότι συζητεί την ανταλλαγή 
των στοιχείων της- ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ 
ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΕΞΠΡΕΣ: Στις 14/9 «κλειδώνει» το πακέτο των 11,5 δισ. ευρώ με 
επιλογή από εναλλακτικά 20-25 δισ.- ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΣ 
ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ- Εναλλακτικές προτάσεις εξετάζουν οι τράπεζες 
για μείωση της μηνιαίας δόσης στο 30% του μισθού   • ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ 
ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΗ- Από τον Σεπτέμβριο ξεκινάει τις 
διασταυρώσεις η ΓΓΠΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: «ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΡΚΕΛ»- Τι «κλειδώνει» για μισθούς-συντάξεις- 
με γεμάτες αποσκευές στο Βερολίνο • Το πρώτο ραντεβού- ΕΣΠΑΣΕ Ο 
ΠΑΓΟΣ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  • Άνισες μάχες με τη 
φωτιά- Η ΧΙΟΣ ΘΡΗΝΕΙ.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΥΠΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΥΡΩ- Σειρά δηλώσεων Ευρωπαίων αξιωματούχων- Δημοσκόπηση 
REUTERS με αναλυτές: Πιθανότερη η παραμονή της Ελλάδας  • ΣΕ 
ΔΟΣΕΙΣ Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ- Περικοπές σε όλες τις συντάξεις  • 
ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΠΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΜΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ  • ΣΧΕΔΙΑΖΑΝ ΛΗΣΤΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ- Ο Θεοφίλου και άλλα μέλη των “Πυρήνων της 
Φωτιάς”- Εντοπίστηκε διαμέρισμά του  • ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ Ή ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ψάχνουν ισοδύναμα μέτρα για να μετριασθούν 
οι μειώσεις- «ΛΙΦΤΙΝΓΚ» ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ  • ΟΛΑΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤΙ ΚΟΝΤΡΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑ 
ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ- Οι διεργασίες στο ευρωπαϊκό στρατόπεδο εν όψει 
των συναντήσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού  • Κάηκαν 500.000 
μαστιχόδεντρα, μάχη με τις φλόγες για 4η ημέρα- ΣΤΑΧΤΗ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ 
ΤΗΣ ΧΙΟΥ.

ΕΘΝΟΣ: Επιπλέον μέτρα 2 δισ. για να καλυφθούν οι απώλειες στα 
έσοδα- ΑΝΕΒΗΚΕ ΣΤΑ 13,5 ΔΙΣ. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  • Ετοίμαζαν ληστεία 
σε τράπεζα στη Λαμία- ΒΡΗΚΑΝ ΓΙΑΦΚΑ, ΣΕ ΚΛΟΙΟ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ  • 
«Βέτο» από τον Κουβέλη- ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Η ΝΕΑ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Με το ερώτημα του λουκέτου- ΑΠΟ 
ΚΟΣΚΙΝΟ ΑΛΛΕΣ 900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- Ποια η τύχη των 
70.000 υπαλλήλων  • Για να μη γίνουν άλλες μειώσεις στους μισθούς…- 
ΔΩΡΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- Τι προβλέπει η πρόταση.

ΕΣΤΙΑ: ΔΙΠΛΗ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ- Δεν εκδίδουν απόδειξη 
αλλά εισπράττουν τον ΦΠΑ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Έρχονται νέες αυξήσεις στην αμόλυβδη- 
ΧΩΡΙΣ ΦΙΝΙΣ ΤΟ… ΡΑΛΙ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ  • ΣΤΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Ο πρόεδρος των Γερμανών βιομηχάνων μεγαλύτερος 
φοροφυγάς στην Ελλάδα- 500.000.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΦΠΑ ΧΡΩΣΤΑΕΙ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η ΧΟΝΤΙΦ ΤΟΥ ΧΑΝΣ ΠΕΤΕΡ ΚΑΪΤΕΛ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΠΕΙ ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΤΑ ΚΕΡΔΗ.

Η ΑΥΓΗ: Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ- Κάηκαν 100.000 στρέμματα και 
χιλιάδες μαστιχόδεντρα  • ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΡΥΚ Η ΕΦΕΔΡΕΙΑ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Συνάντηση κυβέρνησης-τραπεζών τις επόμενες ημέρες- 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ: ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΔΟΣΕΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ 
ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ- «Κρανίο και Οστά» η μυστική αδελφότητα.
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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΩΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 21/08/2012

Προθεσμία μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου, οπότε και 
θα πρέπει να παρουσιαστούν στο Eurogroup, έχει το 
οικονομικό επιτελείο για να ολοκληρώσει το πακέτο 
«καθαρών» μέτρων ύψους 11,5 δισ. ευρώ, εξετάζοντας σε 
αυτή τη φάση όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Η ελληνική 
κυβέρνηση, διά του υπουργού Οικονομικών, θα πρέπει να 
υποστηρίξει στα μέσα του επόμενου μήνα το πακέτο των 
μέτρων που θα επιλέξει για τη διετία 2013 -2014. Μαζί θα 
πρέπει να υποστηρίξει και το αίτημα για διετή επιμήκυνση 
της εφαρμογής του μνημονίου προσαρμογής της Ελλάδας 
μέχρι και το 2016, θέμα που αναμένεται να τεθεί και από 
τον πρωθυπουργό κατά τις επαφές που θα έχει μέσα στην 
εβδομάδα με τον πρόεδρο του Eurogroup, Ζαν Κλοντ 
Γιούνκερ, τη Γερμανίδα καγκελάριο, Ανγκελα Μέρκελ, 
και το Γάλλο πρόεδρο, Φρανσουά Ολάντ. Υψηλόβαθμο 
στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών που συμμετείχε 
στη χθεσινή πολύωρη σύσκεψη στο κτίριο του ΥΠΟΙΚ, 
στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης 
Βρούτσης, τόνισε ότι αναζητούνται ακόμη και μέτρα τα 
οποία μπορούν να ελαφρύνουν τις περικοπές ύψους 5 δισ. 
ευρώ από μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα. 
«Όλοι δείχνουν διάθεση να συμβάλουν, το θέμα είναι να 
υποστηρίξεις αυτή τη διάθεση και να έχεις μέτρα που 
υποστηρίζονται εκτός Ελλάδος, και να συνοδευτεί αυτό 
με τις κατάλληλες δράσεις», τόνισε n ίδια πηγή. «Έχουμε 
στο τραπέζι μέτρα που μπορούν να δώσουν 20-25 δισ. 
ευρώ. Ψάχνουμε όμως το κοινωνικά δικαιότερο πακέτο 
πριν αποφασίσουμε», τόνισε n ίδια πηγή προσθέτοντας 
ότι γίνονται συνεχείς συσκέψεις για το θέμα αυτό όχι 
μόνο στο υπουργείο Οικονομικών αλλά και στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους. Ο στόχος είναι, εκτός από ένα 
συνολικά δικαιότερο πακέτο, τα μέτρα να είναι αξιόπιστα 
και εφαρμόσιμα. Με άλλα λόγια, αυτό που επιχειρεί το 
υπουργείο Οικονομικών είναι n οριστικοποίηση των μέτρων 
να μη βρει αντίθετη την τρόικα σε κάποια από αυτά. Δεν 
είναι άγνωστο ότι n ηγεσία των ελεγκτών έχει απορρίψει 
πολλές φορές μέτρα τα οποία είτε δεν ήταν αξιόπιστα είτε 
δεν εξυπηρετούσαν το δημοσιονομικό στόχο για το οποίον 
υιοθετούνταν. Σε μια προσπάθεια αποφυγής επιπλοκών και 
καθυστέρησης στις διαπραγματεύσεις που αναμένεται να 
ξεκινήσουν στις 5 Σεπτεμβρίου, οπότε και οι επικεφαλής 
των ελεγκτών από την E.E., το ΔΝΤ και την EKT θα βρεθούν 
στην Αθήνα, υπάρχει διαδραστική επικοινωνία μεταξύ 
του υπουργείου Οικονομικών και της τρόικας. Σε τακτά 
χρονικά διαστήματα το οικονομικό επιτελείο στέλνει 
και θα συνεχίσει να στέλνει στοιχεία και ολοκληρωμένα 
εναλλακτικά σενάρια στους ελεγκτές, ώστε να υπάρχει μια 
βάση όχι μόνο για τη διαπραγμάτευση των μέτρων αλλά και 
για την αντίστροφη μέτρηση για την έκθεση της τριμερούς 
επιτροπής σχετικά με την πρόοδο του ελληνικού μνημονίου. 
Αν είναι θετική n έκθεση, στο Eurogroup, στις 8 Οκτωβρίου, 
θα εγκριθεί και n δόση των 31 δισ. προς την Ελλάδα, από 

τo δάνειο των 130 δισ. ευρώ. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια 
καλύτερου συντονισμού θα αποσταλούν επιστολές σε όλα τα 
συναρμόδια υπουργεία ώστε να καλύψουν τις υποχρεώσεις 
που έχουν και που απορρέουν από το μνημόνιο, με έμφαση 
σε δράσεις οι οποίες αφορούν περικοπές των δαπανών. 
Οι υπόλοιποι υπουργοί θα πρέπει να ανταποκριθούν 
άμεσα στις ανάγκες ώστε το πρόγραμμα των μέτρων να 
ολοκληρωθεί στην ώρα του. Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης 
Βρούτσης, ο οποίος συμμετείχε και στη χθεσινή σύσκεψη 
που έγινε με το οικονομικό επιτελείο, εμφανίστηκε σχεδόν 
σίγουρος ότι το δικό του το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ό,τι 
αφορά την ολοκλήρωση του πακέτου. «To δικό μου μερίδιο 
στο πακέτο έχει κλείσει. Μέσα συζητούν τα υπόλοιπα», είπε 
απερχόμενος από το υπουργείο Οικονομικών. Η σύσκεψη 
συνεχίστηκε μέχρι και αργά χθες το απόγευμα μεταξύ του 
υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, του υφυπουργού 
αρμόδιου για τα έσοδα, Γιώργου Μαυραγάνη, του προέδρου 
του ΣΟΕ, Πάνου Τσακλόγλου, του γενικού γραμματέα του 
υπουργείου Οικονομικών, Γιώργου Μέργου, και άλλων 
στελεχών του υπουργείου.

«ΚΛΕΙΔΩΣΕ» Η ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 4 | 21/08/2012

Νέο διπλό «κούρεμα» -όχι μόνο στις κύριες αλλά και 
στις επικουρικές συντάξεις- αποφάσισε το οικονομικό 
επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο του σχεδίου για 
την εξοικονόμηση 4,5 δισ. ευρώ από τις δαπάνες των 
Ασφαλιστικών Ταμείων και από το κονδύλι για τα προνοιακά 
επιδόματα. Την επιβολή στις επικουρικές συντάξεις νέας 
πρόσθετης εισφοράς (πέραν της ήδη παρακρατούμενης 
κλιμακωτής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και 
στο ποσό το οποίο απομένει μετά τις περικοπές οι οποίες 
γίνονται) περιλαμβάνει το «πακέτο» των περικοπών του 
υπουργείου Εργασίας. «Ανοικτό» παραμένει, το όριο 
πάνω από το οποίο θα επιβληθεί n εισφορά τόσο στις 
κύριες όσο και στις επικουρικές συντάξεις. Για τις κύριες 
συντάξεις το βασικό σενάριο προβλέπει την επιβολή 
κλιμακωτής εισφοράς 2% -15% από τα 700 ευρώ αν και 
ο υπουργός Ι. Βρούτσης έχει εισηγηθεί να μη γίνουν 
περικοπές στις κύριες συντάξεις έως τα 800 ευρώ. Για τις 
επικουρικές συντάξεις συζητούνται εναλλακτικά σενάρια 
που προβλέπουν την επιβολή εισφορών από τα 400 ή τα 
500 ευρώ και πάνω. Ο υπουργός Εργασίας επιδιώκοντας 
να διασφαλίσει τα συγκεκριμένα έσοδα από τυχόν νέα 
«κουρέματα», έχει αποφασίσει και θα προβλέψει ότι οι 
παρακρατήσεις των νέων εισφορών θα αποδίδονται στα 
Ταμεία για την «κάλυψη» των ταμειακών τους αναγκών 
και δεν θα κατατίθενται υποχρεωτικά στο Ασφαλιστικό 
Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών και κατ επέκταση στο 
Κοινό Κεφάλαιο των φορέων που διαχειρίζεται η ΤτΕ. 
Μετατρέποντας τα σχετικά ποσά σε ομόλογα του ελληνικού 
δημοσίου. «Βαρύς» θα είναι, ωστόσο, ο λογαριασμός των 
περικοπών για τους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους 
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αν το οικονομικό επιτελείο (που κρατά τον τελευταίο λόγο 
για τα κοστολογημένα μέτρα τα οποία θα υποβληθούν στους 
αρχηγούς των τριών κομμάτων) δεν κατορθώσει να βρει 
άλλες πηγές για την εξοικονόμηση δαπανών. Αυτή ήταν 
n διαπίστωση που έγινε χθες στη διάρκεια της σύσκεψης 
στο υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή και του 
υπουργού Εργασίας. Στην ίδια σύσκεψη συζητήθηκε και 
n αδυναμία εξεύρεσης τουλάχιστον 2,6 δισ. ευρώ από 
περικοπές προνοιακών επιδομάτων, παρά την απόφαση 
που επαναβεβαιώθηκε να τεθούν αυστηρά εισοδηματικά 
(και περιουσιακά) κριτήρια για την καταβολή των παροχών. 
Όπως έχει γράψει n «Η» ολόκληρο προνοιακό επίδομα 
προτείνεται να καταβάλλεται σε όσους έχουν εισόδημα 
έως 10.000 ευρώ και να υπάρχει περικοπή για εισοδήματα 
έως τα 20.000 και τα 30.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της 
αναδιάρθρωσης αυτής, ο υφυπουργός N. Παναγιωτόπουλος, 
δήλωσε χθες ότι θα μπορούσε ένα μικρό επίδομα να δίνεται 
και σε όσους έχουν ένα παιδί. Μειώσεις αναμένονται και 
στα επιδόματα αναπηρίας.
 «Κλειδωμένες» θεωρούνται, ακόμη, για τους 
συνταξιούχους οι περικοπές στο ΕKAΣ (όπως πρώτη 
έγραψε η «Η» θα περιοριστεί η καταβολή του σε όσους 
συμπληρώνουν το 65ο έτος ηλικίας, αντί του 60ου) και η 
κατάργηση της 13ης και 14ης επικουρικής σύνταξης. Για 
τους ασφαλισμένους το βασικό μέτρο θα είναι η αύξηση 
από τα 15 στα 20 ή και στα 21 έτη ασφάλισης για τη λήψη 
της κατώτατης σύνταξης ενώ έχει «παγώσει» το σενάριο 
της αύξησης των «εσωτερικών ορίων» (κάτω των 60 ή των 
65) καθώς ήδη τα όρια αυτά αυξάνονται με βάση το νόμο 
Λοβέρδου - Κουτρουμάνη και μια αλλαγή θα προκαλούσε 
χάος ακυρώνοντας άλλα μέτρα (π.χ. τη συνταξιοδότηση 
εφέδρων δημ. υπαλλήλων). 

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ... ΞΕΧΑΣΙΑΡΗΔΕΣ 

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα 3 | 21/08/2012

Βαριές καμπάνες ετοιμάζει n εφορία σε όσους δεν 
υπέβαλαν φορολογική δήλωση αμέσως με την έναρξη 
της φθινοπωρινής περιόδου. Με χθεσινή κατεπείγουσα 
εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών ζητεί από τις 
εφορίες να ολοκληρώσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου τις 
διαδικασίες καταχώρισης, συμπλήρωσης και αποστολής 
στη ΓΓΠΣ των δηλώσεων που υπεβλήθησαν χειρόγραφα 
στις ΔΟΥ προκειμένου να αρχίσουν οι έλεγχοι από 
τον Σεπτέμβριο. Ύστερα από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2012, τονίζεται 
χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο, απαιτείται να ολοκληρωθεί 
και n διαδικασία της καταχώρισης, συμπλήρωσης και 
αποστολής αυτών στη ΓΓΠΣ. Ειδικά για τις δηλώσεις 
που έχουν σταλεί ταχυδρομικά, συνεχίζει το υπουργείο 
Οικονομικών, «παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των 
ΔΟΥ να φροντίσουν άμεσα να παραληφθούν από τα 
ταχυδρομεία. Όλες οι δηλώσεις, ανεξάρτητα από τον 
τρόπο παραλαβής τους, πρέπει να έχουν καταχωρηθεί 

και αποσταλεί στη ΓΓΠΣ το αργότερο έως και  31.8.2012, 
καθώς μετά την παραπάνω ημερομηνία θα επακολουθήσει 
από τη ΓΓΠΣ έλεγχος για όσους υπόχρεους δεν έχουν 
υποβάλει φορολογική δήλωση». Αξίζει να σημειωθεί 
ότι το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθειά του 
να περιορίσει τον αριθμό των «ξεχασιάρηδων» είχε 
ζητήσει από την ΓΓΠΣ να δέχεται αρχικά σιωπηρά για ένα 
διάστημα σαν εμπρόθεσμες τις δηλώσεις περίπου 100.000 
«αργοπορημένων» φορολογουμένων, προχωρώντας στη 
συνέχεια σε επίσημη παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 10 
Αυγούστου. Η υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος 
μετά την ημερομηνία, επιφέρει μεταξύ άλλων εκτός από 
προσαυξήσεις εκπροθέσμου υποβολής ή προστίμου, 
την απώλεια του αφορολογήτου του πρώτου κλιμακίου 
της φορολογικής κλίμακας διότι δεν αναγνωρίζονται οι 
αποδείξεις δαπανών του κωδ. 049 καθώς και τη δυνατότητα 
του αυτοελέγχου για τους επιτηδευματίες.
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Βιβλική είναι n καταστροφή στη Χίο έπειτα από τρεις 
ημέρες ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς που έχει κάψει 
περισσότερα από 70.000 στρέμματα δασικών και 
αγροτικών εκτάσεων, ενώ έχει αφανίσει και περίπου τα 
μισά μαστιχόδεντρα του νησιού. Οι θυελλώδεις άνεμοι, 
οι οποίοι δεν κόπασαν ούτε χθες, προκάλεσαν για ακόμα 
μία ημέρα ανυπέρβλητες δυσκολίες στον σχεδιασμό 
της πυροσβεστικής. Τα εναέρια μέσα, εννέα αεροπλάνα 
και πέντε ελικόπτερα, έμειναν καθηλωμένα για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα n χρειάστηκε να απομακρυνθούν σε 
πιo απάνεμες περιοχές για να ανεφοδιαστούν με νερό 
καθυστερώντας σημαντικά το έργο της πυρόσβεσης. Αλλά 
και οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες υπερβαίνουν τα 300 
άτομα, έχασαν μεγάλο μέρος από τη δύναμη πυρός τους, 
καθώς ήταν υποχρεωμένες να επιχειρήσουν σε εξαιρετικά 
δύσβατες δασικές περιοχές με αντίπαλο τη συνεχώς 
εναλλασσόμενη φορά του ανέμου. Η χθεσινή μέρα, ωστόσο, 
είχε και κάποιες καλές ειδήσεις για τους κατοίκους του 
νησιού. 
Η πιο σημαντική ήταν ότι οι φλόγες απομακρύνθηκαν 
από τις παρυφές των χωριών και οι κάτοικοι κατάφεραν 
να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Επιπλέον, οι εστίες στο 
νότιο τμήμα του νησιού τέθηκαν υπό μερικό έλεγχο και 
οι πυροσβέστες έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο κάποιες 
αναζωπυρώσεις. To πρόβλημα εντοπίζεται πλέον στην 
κεντρική και βόρεια Χίο και στις περιοχές Ανάβατος, Ελίντα, 
Μετόχι, Αυγώνυμα και Σιδηρούντα όπου καίγονται μεγάλες 
δασικές εκτάσεις. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ο 
ιστορικός οικισμός του Ανάβατου, ο οποίος αποκαλείται 
και «Μυστράς του Αιγαίου», δεν κινδυνεύει από τις 
φλόγες. Έτσι, βασικό μέλημα της πυροσβεστικής είναι 
πλέον n σωτηρία των μαστιχόδεντρων που κινδυνεύουν 
με ολοκληρωτικό αφανισμό, απειλώντας με οικονομική 
καταστροφή χιλιάδες κατοίκους του νησιού. 


