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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η γερμανική οικονομία – μπορεί να 
κομπορρημονούν η Άγκελα Μέρκελ και ο 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε – ότι είναι η μεγαλύτερη της 
Ευρώπης, ωστόσο, διατρέχει τον κίνδυνο να γίνει 
ο «ασθενής της Ευρώπης», εάν δεν προχωρήσει 
σε μεταρρυθμίσεις, προειδοποίησε ο Γιοργκ 
Άσμουσεν, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου 
της ΕΚΤ. Το ίδιο έκανε και ο πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, 
τονίζοντας πως «το χρέος (της Γερμανίας) είναι 
πολύ υψηλό. Επιπλέον, πρέπει να ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητα στον τομέα των υπηρεσιών και 
να αναπροσαρμόσει τους μισθούς, ανάλογα με την 
αύξηση της παραγωγικότητας». 
Το πρώτο τρίμηνο εφέτος, η γερμανική οικονομία 
κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 0,1%, γλιτώνοντας 
για ελάχιστο την ύφεση, ενώ η προοπτική για το 
δεύτερο τρίμηνο είναι μόλις 0,2% !
Θα έλεγε κανείς πως όσο το Βερολίνο εμμένει σε 
προγράμματα άνευ προηγούμενου λιτότητας στη 
μισή (πληθυσμιακά) ΕΕ, δημιουργεί προβλήματα 
«εις εαυτόν». Αλλά δεν είναι έτσι: το γερμανικό 
εμπόριο, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα από 
τον Μάρτιο του 2012, έχει ανακάμψει από την 
αρχή του έτους, επιτρέποντας τη διεύρυνση του 
σημαντικού εμπορικού πλεονάσματος. Ωστόσο, 
στους κορυφαίους εμπορικούς εταίρους της 
Γερμανίας, μόνο πέντε από την πλευρά των 
εισαγωγών και τέσσερις από την πλευρά των 
εξαγωγών είναι κράτη της ευρωζώνης. Δηλαδή, 
επιτυγχάνει να δημιουργεί εμπόριο με χώρες 
εκτός της ΕΕ, παρά το κατά καιρούς ασφυκτικό 
ευρωπαϊκό κανονιστικό περιβάλλον και την κρίση 
της ευρωζώνης. Κι αυτό, εγείρει πρόσθετα και 
σημαντικά ερωτήματα για το ρόλο της Γερμανίας 
στην ευρωζώνη και στην κρίση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

«Μετά από 90 χρόνια από την ίδρυση του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) στην υπηρεσία 
της ανάπτυξης της χώρας, της διασφάλισης του 
δημόσιου συμφέροντος και της ασφάλειας των 
πολιτών, η Κυβέρνηση κλείνει το ΤΕΕ, υπηρετώ-
ντας μεταπρατικά συμφέροντα και πολιτικές σκο-
πιμότητες». Ακριβώς αυτή η διατύπωση είναι το 
θέμα απαντητικής επιστολής του προέδρου  ΤΕΕ 
Χρήστου Σπίρτζη (ημερομηνία 22 Απριλίου 2013), 
η οποία έφτασε και παραδόθηκε στον αρμόδιο 
αναπληρωτή υπουργό Σταύρο Καλογιάννη, μαζί 
με δύο κούτες έντυπου υλικού. Ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ αναφέρει σχετικά προς τον κ Καλογιάννη 
στην επιστολή του ότι:   

 -«Η βαριά σας αμέλεια να μην εγκρίνετε εδώ 
και τέσσερις μήνες τον προϋπολογισμό του ΤΕΕ, 
οδηγεί στην αναστολή των υπηρεσιών του ΤΕΕ, 
λόγω αδυναμίας πληρωμής στοιχειωδών εξόδων 

λειτουργίας στην Αθήνα, στα περιφερειακά τμή-

ματα και στους επιστημονικούς συλλόγους των 

Μηχανικών. Για τον λόγο αυτό σας αποστέλλω 

τα εκκρεμή εντάλματα πληρωμής, για να βρείτε 

λύση στο πρόβλημα που εσείς δημιουργήσατε και 

συντηρείτε ως το αρμόδιο και εποπτεύον Υπουρ-

γείο.  Η έγκριση προϋπολογισμού, με μειωμένα τα 

έσοδα του ΤΕΕ που προέρχονταν από τους πό-

ρους που καταργήσατε συνεπάγεται, επίσης, την 

αναστολή λειτουργίας του ΤΕΕ και την υποβάθμι-

ση του σε ένα Φορέα, που θα δίνει μισθούς και 

δεν θα μπορεί να συνεχίσει να επιτελεί το έργο 

του. Σας επισημαίνουμε, επίσης, ότι η βαριά σας 

αμέλεια για μη αναπλήρωση των εσόδων λειτουρ-

γίας του ΤΕΕ οδηγεί το ΤΕΕ σε μη λειτουργία τόσο 

των οργάνων διοίκησης του όσο και των δράσε-

ων, που του έχει αναθέσει η ελληνική πολιτεία».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ 
ΣΗΜΕΡΑ

Κυβερνητικό σχέδιο πολιτικής  
φίμωσης και οικονομικού   

στραγγαλισμού του ΤΕΕ

Αναλυτικά στις σελ. 3 και 4 

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΤΕΕ:
Αποκαλύπτει ότι "η κυβέρνηση οδηγεί το ΤΕΕ σε οικονομική ασφυξία, υπηρετώ-
ντας μεταπρατικά συμφέροντα και πολιτικές σκοπιμότητες"

Αποδίδει "βαριές διαχειριστικές αμέλειες και απροκάλυπτες πολιτικές μεθοδεύ-
σεις κατά του ΤΕΕ και των Μηχανικών"στους Κ. Χατζηδάκη και Στ. Καλογιάννη

Κατηγορεί τον αναπληρωτή υπουργό ΥπΑνΥπ πως «με "ολόκληρα ψέματα και μι-
σές αλήθειες" παραπλανά τη Βουλή και ευτελίζει τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο»
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: " Έργα μεταφορικών υποδομών 
ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονομίας"
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

3 - 4
Ιουνίου
2013

25 - 27
Μαΐου
2013

10o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Μηχανικής 
ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Εταιρία Θεωρη-
τικής & Εφαρμοσμένης 
Μηχανικής, Πολυτεχνείο 
Κρήτης

Η Stereosis και η Parallaxi με τη δράση “Η Θεσσαλονίκη Αλλιώς’’ συνεργάζονται για ένα 
κοινό δημιουργικό σκοπό. Συνδυάζοντας τα τρίτα γενέθλια της δράσης της Parallaxi με την 
έβδομη διοργάνωση του Photoday της Stereosis, διοργανώνουν από κοινού το φετεινό 7th 
Photoday, την 1η Ιουνίου και την έκθεση στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλο-
νίκης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς 
όλους τους ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους. 
Την Κυριακή, 2 Ιουνίου, στις 21:00, στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 
του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, στην αποθήκη Β1 στο λιμάνι, θα πραγ-
ματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης των φωτογραφιών όλων των συμμετεχό-
ντων. Η έκθεση θα παραμείνει στον χώρο του Μουσείου για μία εβδομάδα, έως τις 
9 Ιουνίου.  Φέτος δεν θα υπάρχουν  βραβεία γιατί οι διοργανωτές, αποφάσισαν τα 
χρήματα της συμμετοχής στο διαγωνισμό του & 7th Photoday να διατεθούν για την 
ενίσχυση του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης. 
Δήλωση συμμετοχής: http://www.stereosis.com/7th-photoday/

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙζΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΛΛΙΩΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Αγροτική 
οικονομία, ύπαιθρος χώρος, περιφερειακή και 
τοπική ανάπτυξη" 
ΠΑΤΡΑ

Ελληνικό τμήμα Ευρωπαϊ-
κής Εταιρείας Περιφερεια-
κής Επιστήμης (ERSA-GR) 

14 -15
Ιουνίου
2013

ΣΗΜΕΡΑ 20-05-2013

ΑΘΗΝΑ
➦ Η  Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχα-
νικών διοργανώνει σήμερα στις 6 μ.μ. διάλεξη 
του Πρύτανη του ΕΜΠ και καθηγητή Πυρηνικής 
Τεχνολογίας Σ.Ε. Σιμόπουλου, με θέμα:  «Πυρη-
νικά ατυχήματα και Επιπτώσεις», στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δος (Νίκης 4, Σύνταγμα). Είσοδος ελεύθερη.

➦ «Μη Καταστροφικός Έλεγχος Προηγμέ-
νων Υλικών» είναι το θέμα του 5ου διεθνούς 
συνεδρίου IC-MINDT-2013, που ξεκινά σήμερα 
και ολοκληρώνεται στις 22 Μαίου 2013. Διορ-
γανώνεται -στο Αμφιθέατρο του Ευγενιδείου  
Ιδρύματος-από την Ελληνική Εταιρία μη Κατα-
στροφικών Ελέγχων.

Ημερίδες για ασφαλή 
πλοήγηση στο διαδίκτυο

 Ημερίδες για την Ασφαλή Πλοήγηση στο 
διαδίκτυο θα πραγματοποιηθούν από την 
Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε διάφορες πόλεις 
της χώρας. Οι εκδηλώσεις απευθύνονται όσους 
επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για το πώς 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 
ψηφιακού κόσμου και να προσαρμοστούν στα 
νέα δεδομένα.  Συγκεκριμένα οι ημερίδες – 
διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν:
- 20/5/2013 στη Φλώρινα και ώρα 19.00 (αίθου-
σα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας)
- 29/5/2013 στη Ναύπακτο και ώρα 19.00  (Πα-
παχαραλάμπειο αίθουσα)
- 1/6/2013 στη Λευκάδα και ώρα 19.00 (αίθουσα 
συνεδριάσεων του Πνευματικού κέντρου)
- 5/6/2013 στη Σαντορίνη και ώρα 19.00 (Μπελ-
λώνειο Πολιτιστικό κέντρο)
- 9/6/2013 στα Κύθηρα και ώρα 19.00 (αίθουσα 
Κυθηραϊκού Συνδέσμου)
- 12/6/2013 στη Σητεία και ώρα 19.00 (Πολυκέ-
ντρο Δήμου Σητείας).

Από τις 30 Μαίου 2013 θα πα-
ρουσιάζεται στο Μουσείο Μπε-
νάκη η έκθεση αρχιτεκτονικού 
έργου για τη βιομηχανική κλη-
ρονομιά Ελλάδας και Κύπρου 
κατά την περίοδο 1980-2012 
και συγκεκριμένα, υλοποιημένο 
έργο, μελέτες και αρχιτεκτονικοί 
διαγωνισμοί, που αφορούν την 
ένταξη νέων χρήσεων σε υφι-
στάμενα βιομηχανικά κελύφη.
  Η έκθεση πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο συνεδρίου με τίτλο "Βιομηχανική 
κληρονομιά: αναβίωση και βιωσιμότητα", το οποίο 
θα εξετάσει όλες τις παραμέτρους και τα υλικά 
αλλά και τις άυλες πηγές, όπως των προφορικών 
μαρτυριών, ως εργαλεία μελέτης της βιομηχανικής 
κληρονομιάς.

Στόχος είναι η ανάδειξη του 
πολυδιάστατου και πολυεπίπεδου 
ενδιαφέροντος  της ιστορικής 
βιομηχανικής κληρονομιάς, καθώς 
και της ανάγκης της διεπιστημονικής 
της προσέγγισης. Την έκθεση –που 
θα διαρκέσει ως τις 28 Ιουλίου 2013- 
διοργανώνουν οι φορείς: Ελληνικό 
Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη 
Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρο-
νομιάς (TICCIH), Ελληνικό Ινστιτούτο 
Αρχιτεκτονικής (ΕΙΑ), Σχολή Αρχι-

τεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ,  Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Παν/μίου Πατρών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΠΘ, Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης, Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος και ΕΤΕ Κύπρου.

Βιομηχανική κληρονομιά.  
Αναβίωση και βιωσιμότητα

	  

	  



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΙ Σ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

«Βαριές διαχειριστικές αμέλειες και  απροκάλυπτες πολιτικές 
μεθοδεύσεις κατά του ΤΕΕ και των Μηχανικών»

Οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, με στόχο να προκαλέσουν οικονομι-
κή ασφυξία, αδυναμία λειτουργίας και εν τέλει κατάργηση του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας και του ρόλου του,  όπως επισημαίνει ο πρόε-
δρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης έρχονται σε συνέχεια της κατάργησης των 
πόρων του ΤΕΕ, που έγινε με τον μνημονιακό νόμο 4093/2012, με κατά-
φωρα αντισυνταγματικό και αντικοινοβουλευτικό τρόπο, θυμίζοντας ότι 
«ενώ το Κοινοβούλιο καταψήφισε την κατάργηση των πόρων του ΤΕΕ, η 
κυβέρνηση εντός τριών ημερών, 
έφερε νέα ρύθμιση που χωρίς 
να καταργεί την υποχρέωση της 
απόδοσης από τους Μηχανικούς 
κατήργησε την είσπραξη τους 
υπέρ ΤΕΕ». Για τις σκοπιμότητες 
που εξυπηρετούν οι μεθοδεύσεις 
της κυβέρνησης και του αρμόδι-
ου υπουργείου κατά του ΤΕΕ προ-
κύπτει ότι έχουν ξεκάθαρο πολι-
τικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα ο 
θεσμοθετημένος ρόλος του ΤΕΕ, 

ως μοναδικού δημοσίου χαρακτήρα τεχνικού συμβούλου της πολιτείας, 
όσο και η επιστημονική, επαγγελματική αλλά και κοινωνική αποστολή 
των ελλήνων διπλωματούχων μηχανικών, μελών του ΤΕΕ για την αυτο-
δύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη τα χώρας, με 
όρους και κανόνες διαφάνειας και προστασίας του δημοσίου συμφέρο-
ντος έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. 
«Δυστυχώς, η σύμπλευση της Κυβέρνησης με τους κύκλους της ύφε-

σης, της αδιαφάνειας και του ξε-
πουλήματος της χώρας φέρνει το 
ΤΕΕ σε διαφωνία με τις εφαρμο-
ζόμενες κυβερνητικές επιλογές» 
τονίζει ο Χρ. Σπίρτζης  συμπλη-
ρώνοντας ότι: «Είναι προφανές 
ότι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί 
της χώρας από το αντικείμενο της 
επιστήμης και του επαγγέλματος 
τους βρίσκονται στον αντίποδα 
των πολιτικών ύφεσης και φτω-
χοποίησης του ελληνικού λαού». 

«Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί της χώρας από το αντι-
κείμενο της επιστήμης και του επαγγέλματος τους 
βρίσκονται στον αντίποδα των πολιτικών ύφεσης και 
φτωχοποίησης του ελληνικού λαού. Προτιμούμε λοι-
πόν να είμαστε με τους Μηχανικούς και τις δυνάμεις 
της προόδου της χώρας, παρά με τις κυβερνήσεις 
που αντιμάχονται τον ελληνικό λαό και τους θεσμούς 
της χώρας», τονίζει ο Χρ. Σπίρτζης  

«Ολόκληρα ψέματα και μισές αλήθειες» του Στ. Καλογιάννη 
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Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης καταγγέλλει ευθέως την κυ-
βέρνηση και από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων τον υπουργό  
Κ. Χατζηδάκη, που έχει την γενική ευθύνη και ιδιαίτερα τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Στ. Καλογιάννη, που έχει την αρμοδιότητα και την ευ-
θύνη των αποφάσεων και των χειρισμών.   Η σχετική  αλληλογραφία, 
που έχει γίνει μεταξύ του ΤΕΕ και του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Υποδομών, όπως επίσης και επίσημη απάντηση του υπουργείου στη 
Βουλή των Ελλήνων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι εις βάρος της κυ-
βέρνησης και των αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων παράλληλα 
με τις βαρύτατες διαχειριστικές αμέλειες και τις απροκάλυπτες πολι-
τικές μεθοδεύσεις προκύπτουν και βαρύτατες ευθύνες αντιδημοκρα-
τικής και ανεύθυνης συμπεριφοράς, που φτάνει μέχρι του σημείου 
της παραπλάνησης του Κοινοβουλίου και της διαφυγής του  Κοινο-
βουλευτικού Ελέγχου με «ολόκληρα ψέματα και μισές αλήθειες», για 
τα έργα και τις ημέρες τους, κατά του ΤΕΕ. 

Συγκεκριμένα, απαντώντας στις 26 Απριλίου 2013 στη Βουλή των 
Ελλήνων, σε ερώτηση που κατέθεσε στις 4 Απριλίου 2013 ο Γιάννης 
Μανιάτης γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑΣΟΚ, βου-
λευτής Αργολίδας προς τον υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη με θέμα «Κίν-
δυνος παύσης λειτουργίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας», ο 
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Υποδομών Στ. Καλογιάννης 
προέβη σε δύο ατοπήματα πρώτου μεγέθους. Συγκεκριμένα ο κ Κα-
λογιάννης  απαντώντας στον κ Μανιάτη, ενώ τέσσερις ημέρες νωρί-
τερα στις 22 Απριλίου 2013 είχε παραλάβει με επίσημο τρόπο (υπη-
ρεσιακή επίδοση μέσω πρωτοκόλλου) από τον Χρήστο Σπίρτζη, τόσο 
την απαντητική επιστολή του προέδρου ΤΕΕ όσο και τα δύο κιβώτια 
με τα απλήρωτα  εντάλματα στοιχειωδών εξόδων λειτουργίας του  κε-
ντρικού και των περιφερειακών τμημάτων ΤΕΕ και των επιστημονικών 
συλλόγων μηχανικών.   

-Πρώτον: Ο κ Καλογιάννης αποσιώπησε το αδιέξοδο, που έχει δημι-
ουργήσει και συντηρεί ο ίδιος και η πολιτική του υπουργείου του και 
ειδικότερα τις συνέπειες, που έχει προκαλέσει η βαριά αμέλεια του, 
αφενός μεν επί τέσσερις μήνες  να μην έχει εγκρίνει τον προϋπολογι-
σμό του ΤΕΕ αφετέρου δε η μη αναπλήρωση των εσόδων λειτουργίας, 
οδηγώντας σε οικονομική ασφυξία το ΤΕΕ.

-Δεύτερον: Ο κ Καλογιάννης παραπλάνησε την Βουλή, τον ερωτώ-
ντας βουλευτή Γιάννη Μανιάτη και υποβάθμισε το επίπεδο του Κοι-
νοβουλευτικού  έλεγχου     με  πέντε ολόκληρα ψέματα είτε μισές 
αλήθειες οι οποίες είναι: 

1). Στο ερώτημα του κ Μανιάτη «εάν η κυβέρνηση συνεχίζει να θε-
ωρεί το ΤΕΕ ως βασικό Τεχνικό Σύμβουλο της Ελληνικής Πολιτείας 
και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή σταδιακής 
κατάργησης του ως ΝΠΔΔ», ο κ Καλογιάννης απάντησε ότι «ουδέποτε 
έχει εκφραστεί, από τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου άποψη περί 
«σταδιακής κατάργησης», όπως αναφέρεται στην Ερώτηση. Το αντί-
θετο μάλιστα». Δηλαδή απέκρυψε την αυστηρή προειδοποίηση που 
ήδη είχε λάβει από τον Χρ.  Σπίρτζη και γνώριζε ο Στ.  Καλογιάννης 
ότι το ΤΕΕ αδυνατεί ήδη να καλύψει στοιχειώδεις λειτουργίες του και 
ιδιαίτερα νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες που έχει 
αναθέσει προς το ΤΕΕ η ελληνική πολιτεία στο πλαίσιο του θεσμοθε-
τημένου δημόσιου χαρακτήρα ρόλου του.  

2). Ο Σ. Καλογιάννης διαβεβαίωσε τον κ Μανιάτη ότι «το Υπουργείο 
εξετάζει προτάσεις, προκειμένου να ενισχυθεί το ΤΕΕ και να αντα-
πεξέλθει στο σημαντικό έργο του, ως θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμ-
βουλος της Πολιτείας». Η επιστολή του Χρ. Σπίρτζη προς τον κ Καλο-
γιάννη, που διαψεύδει τον αναπληρωτή υπουργό σχετικά αναφέρει: 
«Θυμίζουμε ότι έχουμε καταθέσει τρεις προτάσεις για την αντικατά-
σταση των πόρων του ΤΕΕ: Α. τροπολογίας που έχετε και αφορά την 
υποχρέωση του ΤΕΕ για τον έλεγχο των προϋπολογισμών των έργων. 
Β. την τήρηση όλων των μητρώων Μηχανικών και συναφών δραστη-
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ριοτήτων από το ΤΕΕ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο και την 
θεσμοθέτηση του ΜΗΣΙΕ, όπως έχει δεσμευτεί η σημερινή και οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις. Γ. την αναπλήρωση των εσόδων του 
ΤΕΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι απαντήσεις σας ως σήμερα 
υπήρξαν αρνητικές στις προτάσεις μας»
3). Με την από 23 Μαρτίου 2013 επιστολή του προς τον πρόεδρο του 
ΤΕΕ ο κ Καλογιάννης είχε προτείνει μετακίνηση υπαλλήλων του ΤΕΕ 
προς τα υπουργεία Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Με-
ταφορών και Δικτύων  και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, προκειμένου μετά την κατάργηση της εισφοράς του 2% να 
μειωθεί το μισθολογικό κόστος του Επιμελητηρίου. Ο Γ.  Μανιάτης 
στην ερώτηση του σημειώνει ότι «είναι προφανές ότι δεν ενισχύεις 
κάποιον παίρνοντας του τα μέσα με τα οποία εκτελεί το έργο του, 
αλλά αντίθετα καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την άσκηση του ρόλου 
του ΤΕΕ». Ο Στ. Καλογιάννης υποστήριξε απαντώντας στη Βουλή ότι 
πρότεινε η μεταφορά προ-
σωπικού να γίνει «με τρόπο, 
που δεν θα αποδυναμώνει τις 
προσφερόμενες από το ΤΕΕ 
υπηρεσίες». Καμία τέτοια 
αναφορά δεν υπάρχει στην 
σχετική  επιστολή (23/3/2013) 
του Σ. Καλογιάννη προς τον 
πρόεδρο του ΤΕΕ. Επίσης ο 
αναπληρωτής υπουργός απο-
σιώπησε όπως είχε ενημε-
ρωθεί από τον Χρ. Σπίρτζη με 
πλήρη και αναλυτικά στοιχεία 
ότι με βάση τον Οργανισμό 
του ΤΕΕ το ποσοστό μείωσης 
εργαζομένων στο ΤΕΕ από 
Αύγουστο 2010 μέχρι Αύγου-
στο 2013 ανέρχεται σε ποσοστό 47%», καθώς επίσης ότι «ο Οργανι-
σμός του ΤΕΕ συντάχθηκε, όταν το πλήθος των Μηχανικών ανερχό-
ταν σε ποσοστό μικρότερο του 50% του σημερινού αριθμού».
4). Για το ίδιο θέμα της μεταφοράς προσωπικού ο κ Καλογιάννης 
υποστήριξε ότι «σχετικό αίτημα είχε εκφραστεί προς το Υπουργείο 
από τα κεντρικά και περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ». Τέσσερις 
ημέρες πριν ο αναπληρωτής υπουργός είχε ενημερωθεί από τον 
πρόεδρο του ΤΕΕ, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Χρ. Σπίρτζη 
ότι: «Πριν από λίγες μέρες λάβαμε επιστολή σας που μας δίνει τη 
«δυνατότητα» να αποσπάσουμε εργαζόμενους του ΤΕΕ στο Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης ή στο ΥΠΕΚΑ. Η επιστολή σας θεωρήθηκε ως πρω-
ταπριλιάτικο αστείο από Προέδρους Περιφερειακών Τμημάτων, η 

δε Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ είναι αρνητική». 
Επιπροσθέτως τονίζεται από την πλευρά του προέδρου του ΤΕΕ Χρ. 
Σπίρτζη ότι: α) Το ΤΕΕ έχει αναδείξει και ενημερώσει το υπουργείο 
έγκαιρα, έγκυρα και υπεύθυνα ότι όχι μόνον δεν υπάρχει πλεονάζον 
προσωπικό αλλά το αντίθετο ότι υπάρχει στο ΤΕΕ έλλειψη προσωπι-
κού από την μη έγκριση προσλήψεων για τη στελέχωση των υπηρε-
σιών του, κυρίως σε θέσεις εργασίας πανεπιστημιακού επιπέδου  με 
τον αναγκαίο αριθμό νομικών, οικονομολόγων, μηχανικών κ.α. β) Ο κ 
Καλογιάννης όφειλε να γνωρίζει τόσο ως εποπτεύον υπουργός όσο 
και ως μηχανικός μέλος του ΤΕΕ ότι δεν υπάρχει το κεντρικό και τα 
περιφερειακά τμήματα σε θέματα προϋπολογισμού και προσωπικού 
του ΤΕΕ αλλά ότι είναι ένας ενιαίος οργανισμός, ενώ το ΤΕΕ ουδέ-
ποτε ζήτησε την απόσπαση υπαλλήλων σε άλλους φορείς αλλά ανέ-
δειξε την έλλειψη προσωπικού ζητώντας πάντα την κάλυψη του. Και 
γ) Η πρόταση του κ Καλογιάννη εξυπηρετεί την πολιτική του υπουρ-

γείου κατά του ΤΕΕ να δημι-
ουργήσει αφενός ψευδείς 
εντυπώσεις ότι υπάρχει πλε-
ονάζον προσωπικό αφετέρου 
δεν εντάσσεται στην γενικό-
τερη κυβερνητική μεθόδευση 
απαξίωσης, συρρίκνωσης και 
διάλυσης του ΤΕΕ.     

5). Για το ίδιο θέμα της μετα-
φοράς προσωπικού ο κ Κα-
λογιάννης αναφέρει επίσης 
στην απάντηση του προς τον κ 
Μανιάτη  ότι «επί της προτά-
σεως αυτής δεν υπήρξε απά-
ντηση από τον πρόεδρο του 
ΤΕΕ». Αυταπόδεικτο ο ψέμα, 

όταν υπάρχει η επιστολή καταπέλτης του προέδρου του ΤΕΕ στα χέ-
ρια του υπουργού, που όχι μόνον απαντά κατηγορηματικά όχι στις 
μεθοδεύσεις του υπουργείου και του κ Καλογιάννη αλλά τον θέτει 
τόσο προ των ευθυνών του για τους χειρισμούς του ΤΕΕ, όσο και προ 
των απλήρωτων λογαριασμών για να λειτουργήσει το ΤΕΕ. 

Αξιοσημείωτο είναι τέλος ότι στην επιστολή του της 24ης Απριλί-
ου 2013 προς τον κ Καλογιάννη ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης 
κατέληγε σημειώνοντας ότι: «Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η στο-
χοποίηση μας από μία ακόμη Κυβέρνηση ύφεσης αποτελεί για μας 
τιμή. Είναι ερώτημα για σας, ως Μέλη της Κυβέρνησης, αν αποτελεί 
τιμή η συμμετοχή σας στην προσπάθεια κλεισίματος του ΤΕΕ και στη 
στοχοποίηση των διπλωματούχων Μηχανικών της Χώρας».

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης καλεί την κυ-
βέρνηση να απαντήσει πως το ΤΕΕ χωρίς εγκεκριμέ-
νο προϋπολογισμό εκτός από τις βασικές λειτουργίες 
του θα υλοποιήσει δραστηριότητες δημοσίου συμ-
φέροντος που του έχουν ανατεθεί από την πολιτεία,  
όπως οι εξετάσεις ενεργειακών επιθεωρητών, έκδο-
ση αδειών δόμησης, έκδοση αδειών λειτουργίας και 
εγκατάστασης βιοτεχνιών και βιομηχανιών, συνέχιση 
λειτουργίας της Τράπεζας Πληροφοριών και των συ-
στημάτων που φιλοξενεί (αμοιβές, δηλώσεις αυθαιρέ-
των) και πλήθος άλλες.  



Ένας πολύπλευρος και διαρκώς διευρυνόμενος 
διάλογος, αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς τα ποσοστά ανεργίας 
των νέων διογκώνονται με ραγδαίους ρυθμούς σε 
όλες τις χώρες. Πολλοί μιλάνε πλέον για μια «χαμένη 
γενιά», την ίδια ώρα που ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, επαναλαμβάνει 
πως «η κοινωνική κατάσταση αποτελεί αιτία μεγάλης 
ανησυχίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες» και ο 
πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, 
υπενθυμίζει το όραμα της ΕΕ και ζητά να στραφεί 
τώρα η ΕΕ στους ανθρώπους, ν’ αρχίσει να πολεμά τις 
κοινωνικές συνέπειες της κρίσης, εξελίσσοντας την 
Ευρώπη σε μια οικονομική, νομισματική και κοινωνική 
ένωση, “διαφορετικά είναι δύσκολο να κρατηθεί”, όπως 
τονίζει.
Πίσω απ’ τα λόγια – να προσθέσουμε και την τεράστια 
γραφειοκρατία που κυριαρχεί στην ΕΕ – υπάρχει η 
πραγματικότητα των αριθμών, ιδιαίτερα σκληρή για τους 
νέους Ευρωπαίους, όπως με χαρακτηριστικό τρόπο 
αποτύπωσε σε “χάρτη” το Debating Europe της Ε.Ε., ένα 
φόρουμ ελεύθερης ηλεκτρονικής συζήτησης, καλώντας 
παράλληλα τους νέους, αλλά και τους αρμόδιους να 
λάβουν μέρος σε μια συζήτηση με τίτλο: "Σώζοντας τη 
χαμένη γενιά της Ευρώπης" (Saving Europe’s "Lost 
Generation").
Στην Ελλάδα το αρνητικό ρεκόρ έχει εκτιναχθεί σε 
επίπεδα δίχως προηγούμενο (στο 64,2% το Φεβρουάριο 
ή κατά 10,1 μονάδες υψηλότερα απ’ ότι τον αντίστοιοχο 
μήνα πέρσι – το 59,1% του χάρτη είναι του Ιανουαρίου), 
αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ οι αριθμοί δεν 
είναι καλύτεροι: στην Ισπανία 55,9%, στην Ιταλία 38,4% 
και στην Πορτογαλία 38,3%. Τα χαμηλότερα ποσοστά 
καταγράφονται στη Γερμανία και στην Αυστρία (7,6%) 
και στην Ολλανδία (10,5%). Συνολικά, υπάρχουν 5,690 
εκατομμύρια άνεργοι νέοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 3,599 
εκατομμύρια στην ευρωζώνη !
Ένα από τα χειρότερα επιμέρους στατιστικά ευρήματα, 
το οποίο καταδεικνύει ότι οι άνεργοι νέοι είναι τα 
τραγικά θύματα της πολιτικής διάλυσης των εργασιακών 
σχέσεων, είναι αυτό που αναδεικνύει την εκμετάλλευσή 
τους από τους εργοδότες με πρόφαση την πρακτική 
άσκηση για απόκτηση εμπειρίας (συνήθως απλήρωτη 
εργασία κάποιων μηνών) με δέλεαρ μια ενδεχόμενη 
κανονική πρόσληψή τους στη συνέχεια: ένας στους 
δέκα νέους απασχολήθηκαν κατ’ αυτό τον τρόπο επί 
πέντε φορές, δίχως να ανοίξει η πόρτα της αγοράς 
εργασίας. Τρεις στους δέκα τουλάχιστον δυο φορές.
Πίσω από τις λεγόμενες «ευκαιρίες απασχόλησης» 
επισημαίνουν οι γνωρίζοντες, κρύβεται ένα 
«δουλεμπόριο» των νέων της Ευρώπης. Μια 
«ανακύκλωση δωρεάν απασχολουμένων». Κι αυτή 
είναι μια πτυχή του όλου προβλήματος, εξαιρετικά 
επικίνδυνη, μια «ωρολογιακή βόμβα» που οπλίζεται.
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Η ΧΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ

του Νικόλα Γιακουμίδη, Associated Press
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η τρόικα πιέζει για ακόμη μεγαλύτερες 
αναπροσαρμογές στις αξίες- ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 20% ΟΙ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ • Έγιναν πάνω από 450 συναντήσεις 
Ελλήνων με Κινέζους επιχειρηματίες- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ- ΚΙΝΑΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Με καταλύτη την ανακεφαλαιοποίηση αλλάζει η 
εικόνα στο Χ.Α- ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ- «Μαγνήτης» οι τραπεζικές 
μετοχές για Έλληνες και ξένους επενδυτές • Η Δικαιοσύνη επιταχύνει 
υποθέσεις που χρονίζουν έως 15 χρόνια στα πειθαρχικά συμβούλια- 
«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- 
Δικαστικές αποφάσεις- μήνυμα για επίορκους και ασυνεπείς 
υπαλλήλους. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Με σχέδια για επενδύσεις και αέρα αισιοδοξίας στις 
αποσκευές επέστρεψε ο πρωθυπουργός- Οι συνιστώσες έγιναν βάρος 
στην προσπάθεια του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ να ελέγξει το κόμμα- ΤΟ 
ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ… ΤΣΙΠΡΑ • Ευρώπη και G20- ΚΗΡΥΞΑΝ 
ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΙΣ ΟΦΣΟΡ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι παγίδες του ασφαλιστικού και τα ευνοϊκά 
«παράθυρα»- ΠΟΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 67 • ΤΟ 
ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Α21 ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ- Θα συνυποβληθεί με 
τη φορολογική δήλωση για τη χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος 
• Θετικός ο απολογισμός του ταξιδιού Σαμαρά σε Κίνα- Αζερμπαϊτζάν- Η 
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΝΟ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ!

ΕΘΝΟΣ: Ανοίγουν αυτή την εβδομάδα οι ηλεκτρονικές πύλες της 
εφορίας- Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ • 
ΔΗΜΟΣΙΟ: ΝΕΑ ΔΥΣΤΟΚΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
• ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ • Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ: ΕΡΙΞΕ ΤΟ ΓΑΝΤΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Το πρωθυπουργικό περιβάλλον 
παραπέμπει στις καλένδες το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο- ΤΕΣΤ 
ΑΝΤΟΧΗΣ- Δοκιμάζονται οι σχέσεις με ΔΗΜΑΡ- Ρουπακιώτη • ΣΥΡΙΖΑ: 
Απέφυγαν τη σύγκρουση στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής- ΜΕ 
ΤΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ • ΤΡΟΪΚΑ: ΝΕΟΣ 
ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Προκλήσεις και έκτροπα, ως ουκ έστιν αριθμός, 

από το «στρατό» του Μιχαλολιάκου- ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ! • Δύο γραμμές στη Ν.Δ.- ΜΕΤΩΠΟ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ • Διάλογος για όλα μέχρι το 
Συνέδριο- ΦΑΓΟΥΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Γκρίνια από συνιστώσες που χάνουν και το 
ταμείο- ΚΟΜΜΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ- Η ενιαία παράταξη 
στοχεύει στον μεσαίο χώρο- Διαφορετική πλατφόρμα από Λαφαζάνη εν 
όψει συνεδρίου- Κόμμα έγινε το «Σχέδιο Β» του Αλαβάνου • Επίσκεψη 
Σαμαρά στο Αζερμπαϊτζάν- ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΔΕΣΦΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΖΕΡΟΙ • 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ.

ΕΣΤΙΑ: ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΙΓΕΙ Η ΚΙΝΑ- Πύλη εισόδου 
εμπορευμάτων, πόλος έλξεως τουριστών.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «Έφυγε» ήδη η μισή κρατική επιχορήγηση το πρώτο 
τετράμηνο του 2013- Τα μαύρα χάλια των Ταμείων- ΙΚΑ: ΛΕΙΠΕΙ 1 ΔΙΣ. 
ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ • Τσίπρας σε άμυνα- ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ 
ΓΛΕΖΟΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΤΙΝΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ!

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Οδηγός για τη συμπλήρωση του Ε1- ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ 
ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ • Δήλωση- βόμβα του ευρωπαίου 
επιτρόπου Μισέλ Μπαρνιέ- ΘΑ ΚΟΥΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΞΥΓΙΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Προσπάθεια εξόντωσης του Ελληνικού Έθνους 
επιχειρεί επί χρόνια το Σιωνιστικό ΝΑΤΟ με τις «χημικές ουρές» 
(chemtrailes)!!!- ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ & «ΟΜΙΧΛΟΠΑΓΙΔΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΚΥΠΡΟΥ!
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 5 | 20/05/2013

Αυξήσεις κατά μέσο όρο 20% στις τιμές των περισσοτέρων 
ακινήτων φέρνει η επικείμενη αναπροσαρμογή των 
αντικειμενικών αξιών κατ' εντολή της τρόικας, προκειμένου 
να μην υπάρξουν απώλειες στα δημόσια έσοδα από τις 
υπό εξέταση μειώσεις φόρων στις μεταβιβάσεις ακινήτων, 
στις γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές, μέσω 
της αναμόρφωσης της φορολογίας κεφαλαίου. Μπορεί 
το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής του υπουργείου 
Οικονομικών να πρέπει να παραδοθεί στο οικονομικό 
επιτελείο στις αρχές Ιουλίου, όμως οι συζητήσεις με 
τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας έχουν ήδη ξεκινήσει, 
προκειμένου να αποφευχθούν διαφωνίες κατά πι 
δημοσιοποίηση των νέων τιμών των ακινήτων, που μπορεί 
να δυναμιτίσουν το καλό κλίμα που έχει ήδη δημιουργηθεί 
στις σχέσεις των δυο πλευρών. Άλλωστε, όλες οι πλευρές, 
E.E. και ΔΝΤ, έχουν ξεκαθαρίσει στην πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Οικονομικών ότι, στην παρούσα φάση, 
δημοσιονομικά «κενά» απαγορεύονται και, πλην της 
μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, που πρέπει να θεωρείται 
εκτός απρόοπτου δεδομένη και θα συμφωνηθεί τον Ιούνιο, 
οποιεσδήποτε άλλες μειώσεις στη φορολογία, που θα 
θέσουν σε κίνδυνο την πορεία των εισπράξεων και την 
επίτευξη πλεονάσματος στο τέλος του τρέχοντος έτους, δεν 
επιτρέπονται. Στο πλαίσιο αυτό, διεξάγονται και οι συζητήσεις 
μεταξύ των στελεχών του υπουργείου Οικονομικών, τα 
οποία αναζητούν τρόπους να «βαπτίσουν» μειώσεις τις 
επικείμενες αλλαγές στις τιμές των ακινήτων, λόγος για τον 
οποίο άλλωστε χρησιμοποιούν τον όρο «αυξομειώσεις»! To 
σίγουρο, πάντως, είναι ότι, από τα μέχρι σήμερα στοιχεία 
που έχουν συγκεντρωθεί στο υπουργείο προκύπτει ότι, στις 
περιοχές όπου και σήμερα οι αντικειμενικές βρίσκονται 
σε χαμηλότερα επίπεδα από τις αγοραίες, θα υπάρξουν 
αυξήσεις που μπορεί να φθάσουν και το 40%, οι οποίες, 
φυσικά, θα έχουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στο πορτοφόλι 
των ιδιοκτητών, αν ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις στους 
φόρους που βαρύνουν τα ακίνητα και υπολογίζονται με 
βάση τις αντικειμενικές αξίες, όπως ο ενιαίος φόρος που θα 
εφαρμοστεί από τις αρχές του 2014. Μεγάλες επιβαρύνσεις 
θα υποστούν και χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, εξαιτίας της 
επέκτασης του συστήματος των αντικειμενικών αξιών σε 
όλη τη χώρα, ενώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι στις περιοχές 
όπου n μείωση της ζήτησης «βύθισε» τις τιμές της αγοράς 
και κάτω από τις αντικειμενικές αξίες την τελευταία τριετία 
θα υπάρξουν μειώσεις τιμών, οι οποίες βέβαια θα καλυφθούν 
από τις ανωτέρω αυξήσεις. Οι διαπραγματεύσεις, πάντως, 
με την τρόικα δεν θα είναι εύκολες, όσον αφορά στις νέες 
αντικειμενικές αξίες, που δεν έχουν αναπροσαρμοστεί από 
το 2007, όπως ομολογούν στο υπουργείο Οικονομικών, 
καθώς οι δανειστές πιέζουν για μεγάλες αυξήσεις ακόμη 
και στα εκτός σχεδίου ακίνητα, επικαλούμενοι στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι οι τιμές που είχαν διαμορφωθεί 
πριν από αρκετά χρόνια εξακολουθούν να βρίσκονται 

πάρα πολύ χαμηλά σε σύγκριση με τις πραγματικές, ειδικά 
στις παραθαλάσσιες και γενικότερα τουριστικά περιοχές 
της χώρας. Η μνημονιακή, πάντως, δέσμευση είναι να 
δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα επικαιροποιεί 
συνεχώς τις αντικειμενικές αξίες, ούτως ώστε να είναι 
πάντα ευθυγραμμισμένες με τις εμπορικές τιμές. Οι νέες 
αντικειμενικές αξίες θα αποτελέσουν, πάντως, τη βάση για 
τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου επί των ακινήτων που θα 
εφαρμοστεί από τις αρχές του 2014, με στόχο την είσπραξη 
3,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1.7 δισ. ευρώ θα προέλθει από 
τα αστικά ακίνητα, 800 εκατ. ευρώ από τα αγροτεμάχια και 
τα υπόλοιπα από τα ακίνητα που κατέχουν οι επιχειρήσεις 
και n Εκκλησία. Εντός της εβδομάδας, στο υπουργείο 
Οικονομικών και στο τραπέζι της διακομματικής επιτροπής, 
υπό τον υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Μαυραγάνη, τίθεται 
εκ νέου n διαδικασία φορολόγησης των αγροτεμαχίων με το 
επικρατέστερο σενάριο, όπως έχει ήδη επισημάνει n «N», 
να προκρίνει τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων και των 
εκτός σχεδίου ακινήτων με το στρέμμα και όχι με βάση την 
αντικειμενική αξία.

ΝΕΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 7 | 20/05/2013

 Νέα περιοριστικά μέτρα για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και ιδιαίτερα τα φωτοβολταϊκά έρχονται με το 
επικαιροποιημένο μνημόνιο, ενώ από τον Ιούλιο και κάθε 
εξάμηνο θα πρέπει να αυξάνεται το τέλος υπέρ ΑΠΕ ή 
ΕΜΕΑΡ όπως αποκαλείται πλέον, με στόχο την εξάλειψη του 
ελλείμματος στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ ως το τέλος του 
2014. Η έκθεση της Κομισιόν προβλέπει τον τριπλασιασμό 
στα 27 ευρώ/MWh από 9,32 ευρώ/MWh, που έχει σήμερα 
μεσοσταθμικά το τέλος ΑΠΕ, σύμφωνα με την πρόταση του 
ΛΑΓΗΕ. Ως προαπαιτούμενο για την εκταμίευση του δανείου, 
το επικαιροποιημένο μνημόνιο για τις ΑΠΕ προβλέπει: 
- Εκκίνηση διαπραγματεύσεων με τη βιομηχανία του κλάδου 
και ιδιαίτερα τα φωτοβολταϊκά, για την αναπροσαρμογή 
των υφιστάμενων συμβάσεων πώλησης ενέργειας με στόχο 
την ευθυγράμμιση των αποδόσεών τους στα επίπεδα του 
ευρωπαϊκού βιώσιμου μέσου όρου, λαμβανομένων υπόψη 
των ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδος. Οι διαπραγματεύσεις θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως τον Σεπτέμβριο, ώστε να 
εισαχθούν τα νέα μέτρα, που στόχο έχουν, βάσει της έκθεσης 
της Κομισιόν να καλύψουν ένα μόνιμο έλλειμμα της τάξης 
των 400 εκατ., που θα προκύψει το 2015, όταν σταματήσει n 
έκτακτη εισφορά επί του τζίρου των ΑΠΕ. 
- Δυνατότητα ανάλογων αναπροσαρμογών στους όρους 
σύμβασης πώλησης της ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά 
στις στέγες. To πρόγραμμα δράσης πρέπει να είναι έτοιμο 
τον Ιούλιο. - Αύξηση της εισφοράς που ήδη έχει επιβληθεί 
στις λιγνιτικές μονάδες και επιβολή εισφοράς στα μεγάλα 
υδροηλεκτρικά, για τη χρηματοδότηση του ειδικού 
λογαριασμού ΑΠΕ. 
- Προσαρμογή της εισφοράς που έχει επιβληθεί στον 
τζίρο των ΑΠΕ κάθε έξι μήνες. Η Κομισιόν προβλέπει την 
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παράταση του μέτρου για ένα ακόμα χρόνο, ως τον Ιούλιο 
2015. 
- Αλλαγές στον μηχανισμό βάσει του οποίου συνεισφέρουν οι 
προμηθευτές ηλεκτρισμού στον λογαριασμό ΑΠΕ, ζήτημα για 
το οποίο υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο με τα προαπαιτούμενα 
για την καταβολή του δανείου. Επίσης προβλέπεται η μηνιαία 
δημοσίευση των στοιχείων για τον λογαριασμό ΑΠΕ, καθώς 
και δημοσίευση αναλυτικής έκθεσης με τα κίνητρα για τα 
φωτοβολταϊκά στις στέγες κλπ. 
- Νέα μέτρα για τη μείωση του αριθμού των αδειών ΑΠΕ που 
βρίσκονται σε εκκρεμότητα, με την εισαγωγή οικονομικών 
αντικινήτρων. 
Μεσοπρόθεσμα,, προβλέπεται n ανακοίνωση μέτρων που θα 
περιορίζουν περαιτέρω την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
βάσει κινήτρων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν 
από 1ης Ιανουαρίου 2014, Επίσης, φέτος τον Ιούνιο θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό μητρώο όλων 
των μονάδων ΑΠΕ. Εξάλλου, προβλέπεται n αύξηση του 
τέλους ΑΠΕ κάθε έξι μήνες (Ιούλιος 2013, Ιανουάριος και 
Ιούλιος 2014) για την εξάλειψη του ελλείμματος του ειδικού 
λογαριασμού ΑΠΕ στο τέλος του 2014.

NEA ΔΥΣΤΟΚΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-20 | 20/05/2013

Νέα εμπόδια αντιμετωπίζει n κυβέρνηση στην υλοποίηση 
των απολύσεων 2.000 υπαλλήλων μέχρι τον Ιούνιο -όπως 
είχε προγραμματιστεί αρχικά- αλλά και στη διαθεσιμότητα 
12.500 εργαζόμενων στο Δημόσιο μέχρι τις αρχές Ιουλίου, 
που προκαλούν δυστοκία στην εφαρμογή των όρων που 
συμφωνήθηκαν με τους δανειστές για τις αλλαγές στο 
Δημόσιο. Οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις οργανισμών 
που χειρίζεται πλέον ο υπουργός Επικρατείας Δ. Σταμάτης 
σε συνεργασία με τον διευθυντή του γραφείου του 
πρωθυπουργού Αθ. Μπούρα και τον γ.γ. συντονισμού του 
κυβερνητικού έργου Δ. Βαρτζόπουλου, έχουν κολλήσει 
στον «υπουργικό συνδικαλισμό». Παρά το γεγονός ότι ο 
πρωθυπουργός έχει δώσει σαφείς εντολές να ολοκληρωθεί 
n διαδικασία και 10 υπουργοί έχουν αποστείλει στο 
Μαξίμου τον κατάλογο με τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου που έχουν υπό την εποπτεία τους, το κυβερνητικό 
επιτελείο έχει βρεθεί μπροστά σε ανυπέρβλητες δυσκολίες 
για την αξιολόγηση που θα οδηγήσει στην κατάργηση 
φορέων, μεταξύ των οποίων και οι σθεναρές αντιστάσεις 
των εποπτευόντων υπουργών. Σύμφωνα με υψηλόβαθμα 
κυβερνητικά στελέχη, n δυστοκία να συμφωνηθεί n 
κατάργηση ενός μεγάλου φορέα που δεν εξυπηρετεί ανάγκες 
του κράτους προκειμένου να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό 
ο στόχος των 2.000 απολύσεων μέχρι τον Ιούνιο, οδηγεί την 
κυβέρνηση στη λύση να ανακοινώσει άμεσα την κατάργηση 
ή συγχώνευση οργανισμών από τους οποίους θα προκύψει 
μικρότερος αριθμός απολύσεων (350-500). Οι ίδιες πηγές 
εκτιμούν ότι n συγκεκριμένη κίνηση θα αποτελέσει ένα 
δείγμα γραφής και κατόπιν n κυβέρνηση θα έχει χρόνο 
μέχρι τον Σεπτέμβριο να προχωρήσει στην κατάργηση ή 

συγχώνευση και άλλων οργανισμών για να πετύχει τον στόχο 
των 2.000 απολύσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τελευταίο 
Eurogroup αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν 4.000 
απολύσεις εντός του 2013, εκ των οποίων οι 2.000 μέχρι τον 
Σεπτέμβριο -ενώ αρχικά το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την 
υλοποίηση τους εντός του Ιουνίου- και άλλες τόσες μέχρι τα 
τέλη του χρόνου. Κυβερνητικοί παράγοντες επισημαίνουν, 
επίσης, τον κίνδυνο να αναδειχθεί σε νέο φιάσκο n δέσμευση 
της ελληνικής πλευράς για να τεθούν σε διαθεσιμότητα 
12.500 υπάλληλοι μέχρι τις αρχές Ιουλίου και άλλοι τόσοι 
μέχρι τα τέλη του έτους. Ως αιτία αναφέρουν τα «μπρος- 
πίσω» της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης που δίνουν την εικόνα ότι δεν υπάρχει 
σταθερός προγραμματισμός για την εφαρμογή των νέων 
οργανογραμμάτων. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο, 
«παγώνουν» τα 206.000 ερωτηματολόγια που είχαν 
αποσταλεί στους υπαλλήλους και τα περιγράμματα θέσεων 
εργασίας θα διαμορφωθούν τελικά από τους προϊσταμένους, 
ξεσηκώνοντας θύελλα αναδράσεων από τα στελέχη της 
δημόσιας διοίκησης. Θολή είναι ακόμα n εικόνα για τη 
στελέχωση των νέων οργανογραμμάτων των υπουργείων και 
των εποπτευόμενων φορέων που έχουν αξιολογηθεί από το 
Κυβερνητικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, n οποία 
-σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Αντ. Μανιτάκη- θα 
πραγματοποιηθεί με ευθύνη των γενικών γραμματέων. 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 16% ΣΤΑ ΤΡΕΝΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 36 | 20/05/2013

Αυξήσεις έως 16% έρχονται στα εισιτήρια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 
στο πλαίσιο αναμόρφωσης των δρομολογίων, αλλά και 
ικανοποίησης των επιταγών του Μνημονίου. Έτσι, σε ποσοστό 
10-12% αυξάνεται το εισιτήριο της «τελευταίας στιγμής». 
Ως εισιτήριο τελευταίας στιγμής εννοείται το εισιτήριο που 
αγοράζεται 2 ώρες προ της αναχώρησης της αμαξοστοιχίας 
και αφορά δρομολόγια του άξονα Αθήνας- Θεσσαλονίκης, 
αλλά και περιφερειακά δρομολόγια. Σήμερα, οι τιμές Αθήνα-
Θεσσαλονίκη του Intercity ποικίλλουν, αλλά κατά μέσο 
όρο ανέρχονται μεταξύ 38,6-55,4 ευρώ. Οι προωθούμενες 
αυξήσεις δεν αναφέρονται στους Προαστιακούς Αθήνας 
και Θεσσαλονίκης, αλλά και στα δρομολόγια της Χαλκίδας. 
Επίσης, n εταιρεία προχωρά σε αυξήσεις 12-16% σε ορισμένα 
δρομολόγια (π.χ. Καλαμπάκα προς Αθήνα ή Θεσσαλονίκη), 
κυρίως στο περιφερειακό δίκτυο, άσχετα με το χρόνο αγοράς 
του εισιτηρίου. Οι αυξήσεις των εισιτηρίων δεν αποτελούν 
έκπληξη, καθώς στο Μνημόνιο 3 υπάρχει σαφής αναφορά 
για αναπροσαρμογή των εισιτηρίων κατά 25%. Για τον ΟΑΣΑ, 
n αντίστοιχη πρόβλεψη είναι για τον Οκτώβριο, αν και το 
υπουργείο Μεταφορών θα προσπαθήσει να τις αποφύγει 
ή τουλάχιστον να είναι της τάξης του 10-16%, όπως στην 
περίπτωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Με την αναπροσαρμογή των τιμών, 
n ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκτιμά ότι το 2013 θα έχει έσοδα 50 εκατ. από το 
Intercity και περίπου 15 εκατ. από τον Προαστιακό. Τα έσοδα 
από τον Προαστιακό προβλέπονται λιγότερα σε σχέση με το 
2012, καθώς μειώνεται n επιβατική κίνηση λόγω κρίσης.


