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N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Παράταση της ύφεσης στην Ελλάδα για 
έβδομο χρόνο (κατά 1,2%), μεγέθυνση του 
δημόσιου χρέους (κατά 5,5%), αύξηση 
της ανεργίας (στο 28,4%), διατήρηση του 
ελλείμματος του ΑΕΠ (κατά 3,5%) και 
μόνο βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών 
πληρωμών (στο 0,9%), προβλέπει ο 
ΟΟΣΑ για το 2014, διαλύοντας το κλίμα 
ευφορίας που επιχείρησε τις προηγούμενες 
ημέρες να δημιουργήσει η κυβέρνηση, 
προεξάρχοντος του υπουργού Οικονομικών.
Κρατώντας, μάλιστα, μια …”πισινή” ο 
διεθνής Οργανισμός υπογραμμίζει ότι 
«εάν η ανάπτυξη αποδειχθεί ασθενέστερη 
των προβλέψεων, θα πρέπει να επιτραπεί 
η ενεργοποίηση των αυτόματων 
σταθεροποιητών. Αυτό, ίσως, απαιτήσει 
επιπρόσθετη χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα της ΕΕ και του ΔΝΤ» αναφέρει.
Οι δυσμενείς προοπτικές για τη χώρα μας 
περιλαμβάνονται στην εξαμηνιαία έκθεση 
για την παγκόσμια οικονομία του ΟΟΣΑ, 
η οποία δόθηκε χτες στη δημοσιότητα, 
προκαλώντας την αντίδραση του Έλληνα 
υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έσπευσε 
να δηλώσει δημόσια τη διαφωνία του, στο 
περιθώριο των εργασιών της υπουργικής 
συνόδου του Οργανισμού στο Παρίσι και 
ενώ είχε προηγηθεί κατ’ ιδία συνάντηση με 
τον γ.γ. του ΟΟΣΑ Ανχελ Γκουρία.
«Εμείς διαφωνούμε με το νούμερο αυτό. 
Διαφωνεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς 
και το ΔΝΤ. Πιστεύω ότι το νούμερο θα βγει 
λάθος και εμείς θα βγούμε σωστοί. Εγώ 
πιστεύω ότι το ΑΕΠ θα είναι λίγο πιο κάτω 
από ένα θετικό +1%», είπε ο κ. Στουρνάρας, 
πλην, όμως, οι αρνητικές εντυπώσεις, 
οπωσδήποτε ισχυρές, είχαν σχηματιστεί, 
ενισχύοντας όσους έκαναν λόγο για 
επικοινωνιακά παιχνίδια αισιοδοξίας από 
την πλευρά της κυβέρνησης.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανταποκρινόμενοι στην απαίτηση της 
κοινωνίας για κοινή αντίδραση στα όσα 
συνεχίζει να απεργάζεται σε βάρος 
των πολιτών η «μνημονιακή» λαίλαπα, 
οι επιστημονικοί και συνδικαλιστικοί 
φορείς της χώρας συνέπτυξαν διασυ-
ντονιστικό όργανο, που θα συνεδριάζει 
ανά 15νθήμερο και θα αποφασίζει, στο 
εξής, κοινές δράσεις, με κινητοποίηση 
όλων των υγειών παραγωγικών δυνά-
μεων του τόπου. Στην πρώτη συνάντη-
σή τους, που έγινε χθες στα κεντρικά 
γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα,  με 
πρωτοβουλία του προέδρου του ΤΕΕ 
Χρήστου Σπίρτζη, υπήρξε απόλυτη ομο-
φωνία, τόσο στην αναγκαιότητα της κοι-
νής δράσης, όσο και στα δέκα σημεία 
στα οποία θα επικεντρωθούν αυτές σε 
πρώτη φάση. 
Βασικός σκοπός του διασυντονιστικού 
οργάνου, στην παρούσα φάση, θα είναι 
η σύγκλιση και ανάδειξη θεμάτων που 
άπτονται ενός κοινωνικού κράτους, 

ενόψει, μάλιστα, της ελληνικής προε-
δρίας στην ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 
2014. Ως πλαίσιο ορίστηκε η θεσμική 
και κινηματική κοινή δράση των φορέ-
ων που θα συνεργαστούν, ο κύκλος 
των οποίων θα διευρυνθεί τις αμέσως 
επόμενες ημέρες. Στις αμέσως επό-
μενες συνεδριάσεις του οργάνου, θα 
εξειδικευτούν τα δέκα σημεία-προτά-
σεις που εισηγήθηκε ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης και έγιναν ομόθυμα 
και ομόφωνα αποδεκτά,, ενώ για κάθε 
περίπτωση που παρίσταται ανάγκη, θα 
συγκροτηθεί ειδική ομάδα εργασίας, 
έργο της οποίας θα είναι η τεκμηρίωση 
και εισήγηση δράσεων και αντιδράσε-
ων. Οι εκπρόσωποι των φορέων που 
συμμετείχαν στην πρώτη συνεδρίαση 
αποφάσισαν, επίσης, να ενημερώσουν 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυ-
βέρνηση, τα κόμματα, τους βουλευτές 
και τους ευρωβουλευτές για την πρω-
τοβουλία τους και τους στόχους τους.

Διασυντονιστικό 
όργανο που θα 
συνεδριάζει ανά 
15νθήμερο και θα 
αποφασίζει κοινές 
αντιδράσεις στη 
“μνημονιακή” λαί-
λαπα συνέπτυξαν 
οι επιστημονικοί 
και συνδικαλιστικοί 
φορείς της χώρας.

ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΗΜΕΡΑ

Οι παραγωγικοί και επιστημονικοί 
φορείς ενώνουν δυνάμεις!

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013  

(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΝΤΕ, ΠΑΠΑΓΟΥ)

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ,  
ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

«ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ  
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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



Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
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press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: σε Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: 
«Το Περιβάλλον σε κρίση» 
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

5
Ιουνίου
2013

3-4
Ιουνίου
2013

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

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

Το 3ο Ελληνικό Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θα πραγματοποιηθεί στην 
Αίγλη Ζαππείου την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013, από την Capital Link. To συνέδριο τελεί υπό την 
αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και 
δίνει την ευκαιρία σε 100 περίπου ΜΚΟ από όλη την Ελλάδα να παρουσιάσουν το έργο τους και 
να επικοινωνήσουν με τα στελέχη των εταιριών και το ευρύ κοινό. Σύνθημα της φετινής χρονιάς: 
«Ο Άνθρωπος για τον Άνθρωπο».

«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

ΣΥΜΠΟΣΙΟ: «Προσβασιμότητα των Δημόσιων 
Χώρων»
ΑΘΗΝΑ

ΤΕΕ,  ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ , Ελλη-
νικό Τμήμα της UIA

12
Ιουνίου
2013

ΣΗΜΕΡΑ 30-05-2013

ΑΘΗΝΑ
➦ Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρ-
φωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος Ι.ΕΚ.Ε.Μ.- Τ.Ε.Ε. διοργανώνει 
σήμερα στις 6.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του 
Τ.Ε.Ε. (Νίκης 4, Σύνταγμα, 1ος όροφος) 
ημερίδα με θέμα:  “H έξυπνη εξειδίκευση’’ 
στην προγραμματική περίοδο 2014-2020.

➦ Πραγματοποιείται σήμερα το διεθνές 
επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Αε-
ρομεταφορές- Παρόν και Μέλλον». Η 
εκδήλωση διεξάγεται στο αμφιθέατρο του 
Υπουργείου, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και διοργανώνεται από την iForce 
Επικοινωνίες, σε συνεργασία με την Πα-
νελλήνια Ένωση Ιπταμένου Προσωπικού 
Σωμάτων Ασφαλείας & Δημοσίων Υπηρε-
σιών (Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.Δ.Υ.) και την Επιτροπή 
Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας 
Πτήσεων.   

ΡΟΔΟΣ
➦ Αρχίζουν  σήμερα –και ολοκληρώνο-
νται στις 2 Ιουνίου- οι εργασίες του 5ου 
διεθνούς συνεδρίου, με θέμα "Τάσεις και 
Προοπτικές του Τουρισμού στον 21ο Αιώ-
να", που διοργανώνεται από το Διατμημα-
τικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του 
Τουρισμού» και το Εργαστήριο Τουριστι-
κών Ερευνών και Μελετών του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μη-
χανολόγων Ηλεκτρολόγων διοργανώνει –στις 6 
Ιουνίου 2013, στο ξενοδοχείο Τιτάνια- εκδήλωση 
με θέμα: «Εργαλεία του Τεχνικού Ασφαλείας στο 
σύγχρονο εργασιακό χώρο».
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των 
εργαλείων που μπορούν να εφαρμόζονται από 
τους Τεχνικούς Ασφαλείας για να διαχειριστούν 
τα σύγχρονα δεδομένα και το σύνολο των προ-
κλήσεων που αντιμετωπίζουν στους εργασιακούς 
χώρους στην Ελλάδα. Ο εργονομικός σχεδια-
σμός, η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, 
η πιστοποίηση της διαχείρισης της υγείας και 
ασφάλειας της εργασίας, τα σχέδια εκτάκτου 
ανάγκης και οι δειγματοληψίες και μετρήσεις 
πεδίου είναι από τα σημαντικότερα εφόδια του 
Τεχνικού Ασφαλείας έτσι ώστε να ανταπεξέλθει 
στις σύγχρονες απαιτήσεις του ρόλου του. Στόχος 
της εκδήλωσης είναι η εισαγωγική παρουσίαση 
αυτών των τεχνικών στους συναδέλφους μηχανι-
κούς από ειδικούς που διαθέτουν σχετική γνώση 
και εμπειρία.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών –που θα ξεκινή-
σουν στις 16.30- θα αναπτυχθούν τα θέματα:
- Νομοθετικό πλαίσιο ασφάλειας και υγείας στην 
εργασία - Ο ρόλος του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
Π. Κατσακιώρη, Μηχανολόγος Μηχανικός, DEA, 
PhD, Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας Σ.ΕΠ.Ε.
- Η Συμβολή της επιστήμης της Εργονομίας στην 
Πρόληψη του Επαγγελματικού Κινδύνου
Η. Μπανούτσος, Μηχανικός Παραγωγής – Εργο-
νόμος
- Η μελέτη πυροπροστασίας ως βοηθητικό εργα-
λείο στις εργασίες του Τεχνικού Ασφαλείας
Χ. Τσαβαλόπουλος, Πυραγός, Δ/νση Προληπτικής 
Πυροπροστασίας Αρχηγείου Πυροσβεστικού 
Σώματος
- Το Πρότυπο OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801 ως 
εργαλείο στην οργάνωση και διαχείριση της 
ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία
Γ. Μαθιουδάκης, Μηχανικός Μεταλλείων - Με-
ταλλουργός Μηχανικός, ΙΡΜΑ Level D Project 
Manager Associate
- Περιγραφή διαχείρισης κινδύνου κατά το ISO 
31000/2009: Αιτία πολέμου ή συμφωνία ειρήνης;
Δρ Κ. Κηρυττόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 
ΕΜΠ
- Η ποιότητα των μετρήσεων και η Υγεία - Ασφά-
λεια στην Εργασία
Χ. Κώνστας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Δρ Γ. 
Παπαδάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός.

Εργαλεία του Τεχνικού Ασφαλείας  
στο σύγχρονο εργασιακό χώρο 



ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΧΡ.  ΣΠΙΡΤΖΗ 

Τα δέκα σημεία της κοινής δράσης των παραγωγικών  
και επιστημονικών φορέων 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Στοχοποιούν τους συλλογικούς φορείς για να διαλύσουν την κοινωνία! 

1. Σύμπτυξη και λειτουργία διασυντονιστικού οργάνου των υγειών 
παραγωγικών δυνάμεων, το οποίο θα συνεδριάζει κάθε πρώτη και 
τρίτη Δευτέρα του μήνα, θα συζητά τις εισηγήσεις των διαφόρων φο-
ρέων, θα αποφασίζει και θα συντονίζει τις κινητοποιήσεις ή άλλες 
ενέργειες. Τον συντονισμό θα αναλαμβάνει εκ περιτροπής και ένας 
από τους φορείς που θα μετέχουν στο όργανο.
2. Ανάδειξη της απαξίας της κοινωνίας, της δημοκρατίας, του συνδι-
καλισμού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οποία συστηματικά 
και με βάση σχέδιο, επιδίδονται τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις.
3. Ενημέρωση των ομολόγων φορέων στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την κατάσταση στην οποία 
έχει περιέλθει η χώρας μετά από τρία χρόνια εφαρμογής των “μνη-
μονίων”
4. Κατάρτιση “Μαύρης Βίβλου” της ελληνικής κοινωνίας, στην οποία 
θα συμπεριληφθούν οι διατάξεις που θα πρέπει άμεσα να καταργη-
θούν και αποτελούν κοινό αίτημα των φορέων.

5. Διεκδίκηση της ανακεφαλιοποίησης του ασφαλιστικού συστήμα-
τος, ώστε να μην καταρρεύσει.
6. Σύνταξη σχεδίου επανα-οικοδόμησης της παραγωγικής δομής και 
της κοινωνικής δικαιοσύνης.
7. Ύψωση εμποδίων στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, ιδίως 
αυτής που αφορά κοινωνικά αγαθά.
8. Κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για τις πραγματικές διαρ-
θρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα, στην κατεύθυνση της 
αειφορίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της προστασίας 
του δημόσιου συμφέροντος και της κοινωνικής συνοχής.
9. Ανάδειξη του ρόλου εκείνων των φορέων, εταιρειών ή και προ-
σώπων, προσβάλουν την ελληνική δημοκρατία και τους πολίτες της, 
εξαιτίας της συνεργασίας τους με την “τρόικα”.
10. Διασφάλιση της δημοσιότητας των αποφάσεων, απόψεων και 
δράσεων του διασυντονιστικού οργάνου, ώστε να αποτραπούν φαινό-
μενα διαστρέβλωσης των θέσεων των φορέων.

Ομόθυμα και ομόφωνα έγινε αποδεκτή η πρόταση του προέδρου ΤΕΕ 
Χρήστου Σπίρτζη προς τους προέδρους των παραγωγικών και επιστημονι-
κών φορέων να αναλάβουν από κοινού δράση και νέες πρωτοβουλίες σε 
έναν νέο αγώνα, ο οποίος με στόχο, σχέδιο, συνέπεια και συνέχεια  θα φέ-
ρει στο προσκήνιο την αλληλεγγύη, την προστασία του δημόσιου συμφέ-
ροντος, την υπεράσπιση των κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων και 
του ρόλου τους. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ανοίγοντας το διάλογο της χθεσινής 
συνάντησης τόνισε ιδιαίτερα, ότι «σε πολλές περιπτώσεις η συμπεριφορά 
της κυβέρνησης έχει μετεξελιχθεί σε στοχοποίηση όσων διαφωνούν και 
μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στην υλοποίηση πολιτικών αποδόμη-
σης του Κράτους Δικαίου, του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας διοί-
κησης και του εργασιακού πλαισίου. Με τη μέθοδο της σπίλωσης και της 
συκοφάντησης όλες οι υγιείς παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας και 

όλοι οι εργαζόμενοι βαφτίζονται συντεχνίες, διεφθαρμένοι, αναχρονιστές, 
εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων. Ο κοινωνικός διάλογος έχει αντικατα-
σταθεί από κατά παραγγελία στημένες μελέτες συγκεκριμένων Εταιρειών 
Συμβούλων, δικηγορικών γραφείων και Ινστιτούτων του ΣΕB και του Οικο-
νομίστικου κατεστημένου.  Οι δήθεν θεσμικοί εκπρόσωποι μεταπρατικών 
συμφερόντων συνεργάζονται με την τρόικα και την Κυβέρνηση επιβάλλο-
ντας στις δανειοδοτικές δεσμεύσεις της Χώρας ανάλγητα μέτρα αθέμιτου 
πλουτισμού του». Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΤΕΕ παρουσίασε αναλυ-
τικά τους δέκα άξονες προτάσεων κοινής δράσης των φορέων, ενώ επα-
κολούθησαν τοποθετήσεις και διάλογος. Στη συνάντηση εκ μέρους  του 
ΤΕΕ παραβρέθηκε επίσης ο Θεόδωρος Σεραφίδης  Β΄ αντιπρόεδρος του 
ΤΕΕ, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη οργανωμένων και αποτελεσματικών 

παρεμβάσεων των φορέων. Κοινή διαπίστωση της χθεσινής συνάντησης 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι στοχοποιούν τους συλλογικούς φορείς για 
να διαλύσουν την κοινωνία.  Οι πιο χαρακτηριστικές παρεμβάσεις από τις 
τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων (κατά αλφαβητική σειρά) 
έχουν ως εξής :

-ΑΔΕΔΥ: Το επιχειρούμενο ξεπούλημα της ενέργειας, του 
νερού και των τροφίμων είναι θέματα που θα πρέπει να 
αναδεχθούν στην πρώτη γραμμή των κοινών παρεμβάσε-
ων των φορέων, θέματα που απασχολούν την παγκόσμια  
ανθρώπινη κοινωνία και προδιαγράφουν ζοφερό το μέλλον 
της Ελλάδας, τόνισε ο Ηλίας Ηλιόπουλος γενικός γραμματέας 
της ΑΔΕΔΥ. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην κατασυκοφάντηση και ισοπέδωση  
του δημόσιου τομέα και των δημοσίων υπαλλήλων σημειώνοντας ότι παρά 
τις κινητοποιήσεις  και τις αντιδράσεις η μόνη νίκη, που έχει επιτευχθεί 
μέχρι σήμερα απέναντι στην λαίλαπα των μέτρων είναι η απόφαση του ΣτΕ 
που εμποδίζει την εφαρμογή του μέτρου της εφεδρείας.     

-ΓΣΕΕ: Κοινή δράση των παραγωγικών και επιστημονι-
κών φορέων,  που θα βασίζεται στο τρίπτυχο  Ανάπτυξη, 
την πραγματική παραγωγική Ανάπτυξη, Απασχόληση και 
Αναδιανομή του πλούτου ζήτησε ο Αθανάσιος Δανούσης,  
αναπληρωτής γενικός γραμματέας της  ΓΣΕΕ, όπως επίσης 
οι παρεμβάσεις που θα γίνουν να έχουν επιστημονική τεκμηρίωση και 
έντονη κοινωνική χροιά. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις με 
τους εργοδοτικούς φορείς για τη σύναψη νέας ΕΓΣΣΕ και τον αρνητικό 
ρόλο του ΣΕΒ. Επίσης τόνισε ότι διαγράφεται εκρηκτικό και ανεξέλεγκτο 
το πρόβλημα της ανεργίας. 

-ΓΣΕΒΕΕ: Την ανάγκη ευρύτερης στήριξης της κίνησης πο-
λιτών «καταναλώνουμε ότι παράγουμε» τόνισε ο Γιώργος 
Καββαθάς πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι η 
ενίσχυση των εγχώριων παραγωγικών δυνάμεων και προϊ-
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Τα δέκα σημεία που προτάθηκαν από τον πρόεδρο του ΤΕΕ  Χρ. Σπίρτζη και έτυχαν της ομόφωνης αποδοχής των εκπροσώπων των επιστημονικών και 
συνδικαλιστικών φορέων είναι:

Απέναντι σ’ αυτή την απαράδεκτη και επικίνδυνη 
για τη χώρα και τη δημοκρατία πρακτική, όπως 
είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, η κοινή 

δράση, η έκφραση αλληλεγγύης μεταξύ των φορέων είναι μια 
αναγκαιότητα που δεν παίρνει αναβολή



όντων είναι αναγκαίος όρος τόσο για την ενίσχυση της εθνικής οικονο-
μίας και της απασχόλησης όσο και για την απεξάρτηση  από τις επιταγές 
των δανειστών και των μνημονίων. Ο ίδιος έθεσε θέματα εκποίησης της 
δημόσιας περιουσίας, φτωχοποίησης του πληθυσμού, κατάργησης στοι-
χειωδών δικαιωμάτων και διάλυσης του ασφαλιστικού συστήματος, ανα-
φερόμενος στη «ληστεία»  των αποθεματικών των Ταμείων. 

-ΓΕΩΤΕΕ: Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό, σύμφωνα 
με το οποίο εμφανίζονταν  εκπρόσωποι της κυβέρνη-
σης να βρίσκονται σε παράλληλες συνομιλίες με τα 
μέλη της διοίκησης του ΓΕΩΤΕΕ και τηλεφωνικώς με 
εκπροσώπους του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον επί τεσσερά-
μισι ώρες, για περικόψουν επαγγελματικά δικαιώματα 
του συγκεκριμένου κλάδου, επικαλούμενοι «κόκκινες 

γραμμές» και πιέσεις της πλευράς των δανειστών διηγήθηκε στη 
χθεσινή συνάντηση ο Νίκος Μπόκαρης αντιπρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ. Ο 
ίδιος τόνισε ότι από τις συναντήσεις του με κυβερνητικούς παράγο-
ντες έχει αποκομίσει την εικόνα ότι μεθοδεύεται η πλήρης ισοπέ-
δωση των κοινωνικών, συνδικαλιστικών και επιστημονικών φορέων 
και ότι κεντρικός στόχος είναι το ΤΕΕ, που θεωρείται ο πιο ισχυρός 
φορέας. 

-ΔΣΑ: Στις νομικές πρωτοβουλίες και προσφυγές κατά των 
μνημονίων, που έχει εγκαίρως αναλάβει ο  Δικηγορικός 
Σύλλογος Αθήνας αναφέρθηκε αναλυτικά ο Γιάννης Αδαμό-
πουλος  πρόεδρος του ΔΣΑ, θέτοντας παράλληλα θέματα που 
αφορούν στη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Ο ίδιος είπε ότι η 
κρίση έχει πλήξει βάναυσα τους δικηγόρους και ότι γίνονται 
αιτήσεις για αθρόες διαγραφές από τα μητρώα του ΔΣΑ από 

νομικούς που αδυνατούν να καλύψουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους. 
Ο κ  Αδαμόπουλος πρότεινε συντονισμένες ενέργειες για την ενημέρω-
ση των μελών των παραγωγικών και επιστημονικών κλάδων. Επίσης ο 
Θεόδωρος Σχινάς μέλος Δ.Σ. του  ΔΣΑ μίλησε για τη σημασία των κοι-
νών δράσεων και την ανάγκη να περάσει η άποψη στην κοινωνία ότι οι 
φορείς κινητοποιούνται αντιδρούν και προτείνουν από θέση ευθύνης. 

-Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία: Τα μνημόνια στην 
πραγματικότητα είναι οικονομικές συμφωνίες, που ευνοούν 
συγκεκριμένα συμφέροντα είπε ο Θανάσης Κατσίκης πρόε-
δρος Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, ο οποίος τόνι-
σε ότι για να ισοπεδώσουν τους οδοντιατρικούς συλλόγους 
στην περιφέρεια έφτασαν μέχρι του σημείου να τους κατη-
γορήσουν και να τους αντιμετωπίσουν ως καρτέλ! Ο ίδιος 

πρόσθεσε ότι έχει εξαφανιστεί πλέον η πρωτοβάθμια οδοντιατρική 
βαθμίδα, καθώς δεν υπάρχουν πλέον συμβάσεις με οδοντιάτρους 
και οι οικονομικά αδύνατοι  δεν έχουν πρόσβαση στις συγκεκρι-
μένες υπηρεσίες.

-Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Κυρίαρχος στόχος της 
δραστηριότητας των φορέων πρέπει να είναι η απομυθοποί-
ηση της αναγκαιότητας του μνημονίου αλλά και του ρόλου 
της Ομάδας Δράσης της ΕΕ τόνισε ο Γεώργιος Κυδωνάκης 
πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προ-
σθέτοντας ότι οι εκπρόσωποι του πολιτικού συστήματος επι-
καλούμενοι πιέσεις της τρόικας των δανειστών έφτασαν στο 
σημείο να ζητούν να καταργηθεί και να διαλυθεί το Οικονομικό Επιμελητήριο. 
Ο ίδιος  πρόσθεσε ότι ενώ για την άσκηση του επαγγέλματος του φοροτέχνη-
λογιστή δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο επιχειρείται η πλήρης ισοπέδωση με την 
κατάργηση των ελάχιστων προϋποθέσεων μορφωτικού επιπέδου και προϋπη-
ρεσίας για την εισαγωγή στο επάγγελμα.  

-Πανελλήνιος  Ιατρικός  Σύλλογος: Ο πόλεμος μεταξύ ημών και εκείνων που 
λαμβάνουν τις αποφάσεις είναι άνισος τόνισε ο Μιχάλης Βλασταράκος πρόε-
δρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, προσθέτοντας  ωστόσο ότι  πρέπει 
να αγωνιστούμε για τα  κοινά μας προβλήματα για να σταματήσει ο κατήφορος 
και να ζήσουμε αν όχι εμείς τα παιδιά μας σε μία καλύτερη κοινωνία. Ο ίδιος 
είπε ότι έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό συντελεστεί η αποδόμηση του κοινωνικού 
κράτους , η εξαθλίωση και η φτωχοποίηση της κοινωνίας υπογραμμίζοντας 
την πλήρη υποβάθμιση που έχει επέλθει στις υπηρεσίες υγείας, πράγμα που 
έχει ως συνέπεια την αύξηση των ασθενειών και τη μείωση του προσδόκιμου 
ορίου ζωής των ανθρώπων . 

-ΠΑΣΕΓΕΣ: Στοχοποιούν τους φορείς, διαβά-
λουν και συκοφαντούν τη δράση και τους εκ-
προσώπους τους για να μειώσουν την αξιοπι-
στία και τις παρεμβάσεις τους, ενώ συνεχίζεται 
η ασυδοσία των μεταπρατικών συμφερόντων και των εισαγωγέων τόνισε ο 
Κωνσταντίνος Σκιαδάς αντιπρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ, αναφέροντας χαρακτηριστικά 
παραδείγματα από τους τομείς της κτηνοτροφίας και των γεωργικών προϊό-
ντων. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην επικείμενη φορολόγηση των αγροτεμαχίων, 
σημειώνοντας ότι είναι απαράδεκτο αντί του εισοδήματος να φορολογείται το 
μέσο παραγωγής, ενώ πρόσθεσε ότι με τις ακολουθούμενες πολιτικές ανα-
μένεται νέα δραματική μείωση της συμβολής του αγροτικού στο εθνικό ΑΕΠ.

-Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Το πολιτικό σύστημα κόβει ορισμέ-
νους βραχίονες του και ανανεώνεται συνεχίζοντας παράλληλα τη δράση τους 
εις βάρος της κοινωνίας, είπε ο Κωσταντίνος Βλαχάκης, πρόεδρος του  Συμ-
βολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα τις νομοθετικές ρυθμίσεις ποινικής προστασίας των υπευθύνων για τις 
δανειοδοτήσεις των πολιτικών κομμάτων. Ο ίδιος τόνισε ότι οι φορείς οφείλουν 
πλέον να παρουσιάζουν εκτός από τις αντιθέσεις τους και τις θέσεις τους για 
τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους κλάδους τους και την κοινωνία, 
σημειώνοντας ότι χρειάζεται σταθερός τρόπος δράσης και επικοινωνίας.
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Η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ “ζωγραφίζει” μια 
εικόνα πόνου για ορισμένες οικονομίες, ιδίως 
τις ευρωπαϊκές, που ενώ προσπαθούν να βγουν 
από την ύφεση, βρίσκονται αντιμέτωπες με 
μια νέα κρίση, όπως είναι τα ακραία ποσοστά 
ανεργίας, που σημειώνουν διαρκώς και νέα 
ρεκόρ, παρατηρούν οι αναλυτές
Γεγονός είναι ότι η παγκόσμια ανάκαμψη 
αναδύεται από την έκθεση, αλλά εμφανίζει 
δύο ταχύτητες, με βασική διαπίστωση: οι ΗΠΑ 
βγαίνουν από το οικονομικό τέλμα καλύτερα 
από την Ευρώπη. Την ίδια ώρα που οι ΗΠΑ 
αρχίζουν και πάλι να ικανοποιούν την “πείνα” 
τους, στην Ευρωζώνη η λιτότητα “τρώει” και 
τις όποιες ελπίδες αναστροφής του κλίματος, 
επισημαίνει ο συντάκτης του CNN.
Η έκθεση διαπιστώνει ότι η  ανάπτυξη 
στις προηγμένες οικονομίες αναμένεται 
να "ενισχυθεί σταδιακά” από τα μέσα του 
τρέχοντος έτους, ως το 2014, ωστόσο, η 
ανάκαμψη “συνεχίζει να διαφέρει από χώρα 
σε χώρα, με τις ΗΠΑ να αναμένεται να 
αυξηθεί ταχύτερα από ό, τι στις άλλες μεγάλες 
οικονομίες των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ".

Η ανάπτυξη στην ΕΕ, επισημαίνεται από 
τους συντάκτες της έκθεσης, “εξακολουθεί 
να περιορίζεται από τις μακροχρόνιες 
επιπτώσεις της κρίσης στη ζώνη του ευρώ, 
τα συνεχιζόμενα μέτρα δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και τις αδυναμίες της πιστωτικής 
αγοράς". Κάτι που αφήνει ανοικτό το 
ενδεχόμενο ο ΟΟΣΑ να ζητήσει πιο τολμηρά 
μέτρα για την επίλυση της κρίσης και 
ταχύτερες διαδικασίες προς μια ολοκληρωμένη 
τραπεζική ένωση.
Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας 
και επικεφαλής των οικονομολόγων του 
Οργανισμού Pier Carlo Padoan, κατά τη 
δημοσιοποίηση της έκθεσης, δήλωσε ότι η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε 
να εξετάσει περισσότερους μη συμβατικούς 
τρόπους για την προώθηση της ανάπτυξης στην 
ζώνη του ευρώ, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση 
για την αποκατάσταση του τραπεζικού 
συστήματος της Ευρωζώνης.
Σε σημείωμά του που συνοδεύει την έκθεση 
τονίζει ότι "οι διαφορετικές πολιτικές 
αντιλήψεις και οι έντονες διαφωνίες μεταξύ 

των κρατών μελών, θα μπορούσε να έχει 
αρνητικές συνέπειες στην εμπιστοσύνη και να 
οξύνει τον κατακερματισμό».
Ειδικά για την Ελλάδα, υπογραμμίζεται ότι 
υπήρξε η πρώτη χώρα που έλαβε βοήθεια στο 
πλαίσιο της διάσωσης της οικονομίας της από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως, βρίσκεται στον 
έκτο χρόνο της ύφεσης και τα επίπεδα της 
ανεργίας των νέων, έχουν εκτοξευθεί πάνω 
από το 60%, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία 
της Eurostat.
Η αγορά εργασίας θα σταθεροποιηθεί, κατά 
την έκθεση, στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία, αλλά 
η ανεργία θα συνεχίσει να αυξάνεται στη 
ζώνη του ευρώ ως το 2014. “Οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες για να 
αποφευχθεί η κυκλική ανεργία να γίνει δομική" 
τονίζεται.
Ο ΟΟΣΑ προβλέπει πως το αμερικανικό ΑΕΠ θα 
αυξηθεί σε 2,8% το 2014, έναντι 1,9% το 2013, 
ενώ στην Ευρωζώνη θα συρρικνωθεί κατά 
0,6% το 2013, πριν αυξηθεί κατά 1,1% το 2014. 
Συνολικά, οι χώρες του ΟΟΣΑ θα έχουν αύξηση 
του ΑΕΠ κατά 1,2% το 2013 και 2,3% το 2014.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ με μιά ματιά
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ο διεθνής Οργανισμός εκτιμά ότι ούτε το 2014 
θα υπάρξει ανάκαμψη- ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΒΛΕΠΟΥΝ» 
ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΥΦΕΣΗ- Προβόπουλος: Η οικονομία χρειάζεται μέτρα τόνωσης 
• Κομισιόν: Προτάθηκε η επιβράδυνση της προσαρμογής στην επίτευξη των 
στόχων του ελλείμματος- ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ- 
«Ανάσα» για τις χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα • 
ΠΣΕ: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΥΞΗΣΗΣ 3% ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ • Πιστωτική ικανότητα: 
ΣΕ ΖΩΝΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ • Ακίνητα: ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Δραματική προειδοποίηση από τον διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος- ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΠΕΙΛΗ- Η έλλειψη ρευστότητας και η 
ύφεση «πνίγουν» και τις υγιείς επιχειρήσεις • «Κλειδί» για ανάκαμψη 
της οικονομίας οι μεταρρυθμίσεις- ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΟΟΣΑ-ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΑΕΠ ΤΟΥ 2014 • ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ 
• Reverse split 1 προς 10 παλαιές- ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ • Εξισορρόπηση των αντιθέσεων 
με μεταρρυθμίσεις στον Νότο και αυξήσεις μισθών στον Βορρά- 
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ- Νέο δόγμα για 
έξοδο από την κρίση υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΚΕΡΔΟΣ: Μήνυμα προσγειωμένης αισιοδοξίας εξέπεμψε ο Γ. 
Προβόπουλος- ΕΞΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ • Ο Οργανισμός 
αμφισβητεί το γερμανικό δόγμα αντιμετώπισης της κρίσης- Ο ΟΟΣΑ 
ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤ ΝΑ «ΚΟΨΕΙ ΧΡΗΜΑ» • Οι όροι αύξησης κεφαλαίου, 

η τιμή και το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση- ΣΕ REVERSE SPLIT 
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΧΩΡΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ • Και έκτακτος 
δανεισμός;- Η ΑΘΗΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΥΦΕΣΗ 
ΚΑΙ ΤΟ 2014 • Κτηματαγορά: ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΘΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΖΗΤΕΙ Η ΤτΕ.

Η ΕΞΠΡΕΣ: Πρόβλεψη για μείωση 1,2% του ΑΕΠ και για ανάγκη νέας 
χρηματοδότησης από ΕΕ και ΔΝΤ- ΟΟΣΑ: ΣΕ «ΠΑΓΙΔΑ» ΥΦΕΣΗΣ Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ 2014 • ΙΣΧΥΡΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
• ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ- Συμφωνία για τον ενιαίο 
φόρο ακινήτων • ΧΑΛΑΡΩΝΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ- Για πέντε 
κράτη-μέλη της ευρωζώνης • Έκθεση για τη Νομισματική πολιτική- ΤτΕ: 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΤΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ- Σύσταση για 
σταθερή επί 10 χρόνια φορολογία ακινήτων και “καμπανάκι” για συντάξεις 
στο όριο της φτώχειας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΚΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ- Να απαλλαγούν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 
συμφώνησαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ • ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ • ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΕΚΑ ΠΑΛΑΙΕΣ • ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ, ΝΑΙ ΣΕ 
ΝΕΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΧΡΕΟΥΣ, ΛΕΕΙ Ο ΟΟΣΑ • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ 6 ΧΩΡΕΣ- Στροφή σε ηπιότερη δημοσιονομική 
προσαρμογή από την Κομισιόν.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- Προβόπουλος: 
Μόνο με ιδιωτική ασφάλιση η κάλυψη των μειώσεων στο μέλλον • «ΟΧΙ» 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΟΣΑ ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ- Προβλέπει ύφεση και το 2014.

ΤΑ ΝΕΑ: Εκατοντάδες έργα σε όλη την Ελλάδα δεν προχωρούν λόγω 
της γραφειοκρατίας- Κίνδυνος να χαθούν τα χρήματα αν συνεχιστούν οι 
καθυστερήσεις- ΛΙΜΝΑΖΟΥΝ 1,45 ΔΙΣ.! SOS ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ 
ΕΣΠΑ • ΧΑΛΑΡΩΝΟΥΝ ΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΤΑ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 
• ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ με δικές τους προτάσεις- ΒΡΕΧΕΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ.

ΕΘΝΟΣ: Και η Κομισιόν «ψηφίζει» λιγότερη λιτότητα & περισσότερη 
ανάπτυξη- ΞΥΠΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΘΑΡΓΟ Η ΕΥΡΩΠΗ • ΟΟΣΑ: ΥΦΕΣΗ 
ΤΟ 2014- ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: ΘΑ ΔΙΑΨΕΥΣΤΕΙΤΕ • Τι αποφάσισε η επιτροπή 
των τριών κομμάτων- «ΣΤΟΠ» ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ • Βουλή: ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ΟΟΣΑ και ΤτΕ ανατρέπουν το κλίμα αισιοδοξίας 
που καλλιεργεί η κυβέρνηση- ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ- Αμφισβητεί τις 
ζοφερές προβλέψεις των δύο εκθέσεων ο Στουρνάρας • ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ: 
ΝΕΟ ΜΠΛΟΚΟ ΑΠΟ Ν.Δ. • ΜΥΛΟΣ ΜΕ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΟΟΣΑ: Στο τούνελ της ύφεσης 
η ελληνική οικονομία και τον επόμενο χρόνο- ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ • 
Αναζητεί διέξοδο με πρόταση βουλευτών της Ν.Δ.- ΦΙΑΣΚΟ ΣΑΜΑΡΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ • ΑΚΙΝΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι αποκαλύπτει απόρρητο έγγραφο του υπ. 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης- ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • Έκθεση Τραπέζης της Ελλάδος: Προβλέψεις για 
ανάπτυξη το 2014, καμπανάκι και για άλλα λουκέτα- «ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ, 
ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»- ΟΟΣΑ: Μετά το 2014 θα βγει 
η Ελλάδα από την ύφεση- Στουρνάρας: Λάθος οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ 
• Δανείζουν χρόνο σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Σλοβενία- 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΜΑΣ. 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: «Στραγγίζει» από ρευστό το 87% των βιομηχανιών 
μετά το 2013- ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΟΙ 9 ΣΤΙΣ 10 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Ράπισμα στην αισιοδοξία Στουρνάρα και από τον ΟΟΣΑ 
που βλέπει ύφεση- Καμπανάκι και από Προβόπουλο: «Δεν υπάρχει 
περιθώριο εφησυχασμού» • Ποιες μειώνουν την επιβάρυνση, ποιες είναι 
υποχρεωτικές- ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΦΟΡΟ ΜΕ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ. 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για πτυχιούχους, με τη 
συνεργασία επιχειρήσεων- ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ 2.200 ΓΙΑ 27 ΜΗΝΕΣ- Με μισθό 
460 ευρώ • ΣΕ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ Ο ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ!- Απιστία 
σε βαθμό κακουργήματος (για τον πρώην υπουργό) και με τη σφραγίδα της 
Βουλής.

ΕΣΤΙΑ: Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΑΙΔΟΝΟΜΟΥ- Για να ελεγχθή ο 
κυβερνητικός συνασπισμός. 

Η ΑΥΓΗ: Ο ΟΟΣΑ ΣΒΗΝΕΙ ΤΟ SUCCESS STORY- Ανώμαλη προσγείωση 
στην πραγματικότητα για την κυβέρνηση Σαμαρά από τον διεθνή οργανισμό: 
Μεγαλύτερη (4,8%) ύφεση το 2013, ύφεση και το 2014, αύξηση ανεργίας, 
πιθανό το ενδεχόμενο νέου δανείου με νέο Μνημόνιο τον επόμενο χρόνο.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΕΙΝΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Μεγάλο αίνιγμα ο Ρώσος Πρόεδρος, σύμφωνα με 
τους Πανέλληνες του Μυστρά…- ΠΟΥΤΙΝ: ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Ή… Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;
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«ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ» Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 30/05/2013

Απώλειες 186.000 θέσεων εργασίας έχει καταγράψει 
ο κατασκευαστικός κλάδος κατά το διάστημα από το 
2008 έως το 2012, με αποτέλεσμα n συμμετοχή του 
στη συνολική απασχόληση να έχει υποχωρήσει από 
το 8,7% το 2008 σε 5,6% (στοιχεία δεύτερου τριμήνου 
του 2012). Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει, μεταξύ 
άλλων, μελέτη της ICAP για την πορεία του κλάδου 
τα τελευταία χρόνια, όπου επισημαίνεται ότι από το 
7,8%ο που ήταν n συμβολή των κατασκευών στο ΑΕΠ 
της χώρας το 2006, το 2011 ολοκληρώθηκε με τη 
συμβολή να περιορίζεται σε μόλις 2,2%, ενώ το 2012 
προβλέπεται ότι ήταν ακόμα χειρότερο. Σύμφωνα με 
τη σχετική μελέτη, το μέγεθος αγοράς των τεχνικών 
εταιρειών 7ης-6ης-5ης τάξης (έσοδα μόνο από την 
κατασκευή αυτοτελώς εκτελούμενων έργων, στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό και όχι από κοινοπραξίες) 
παρουσιάζει μείωση από το 2009 και συγκεκριμένα 
υποχώρησε κατά 7,8%ο το 2011. Η πτωτική πορεία 
συνεχίστηκε και το 2012 με εκτιμώμενο ποσοστό 
της τάξης του 36%. Οι εταιρείες 6ης και 7ης τάξης 
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς 
(40% και 46% αντίστοιχα το 2011). Αν στην εξίσωση 
προστεθούν και τα έσοδα από κοινοπραξίες, εκτιμάται 
ότι τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 13,5% κατά 
το 2011. Σύμφωνα με την ICAP, τα έσοδα από ίδια 
έργα αντιπροσωπεύουν το 58% του συνόλου και τα 
έσοδα από κοινοπραξίες το 42%. Αξίζει επίσης να 
σημειωθεί ότι τα έργα στο εξωτερικό έχουν αυξημένη 
συνεισφορά, καθώς κατά το 2011 αποτέλεσαν το 36% 
των συνολικών εσόδων. 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 10 | 30/05/2013

Υψηλότερους φόρους για τα εντός και εκτός 
σχεδίου ακίνητα, αλλά και τα αγροτεμάχια, πλην των 
αγροτικών εκτάσεων των κατ' επάγγελμα αγροτών, 
«κρύβει» το τελικό σχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο 
Ακινήτων που θα ισχύσει από τις αρχές του 2014, με 
στόχο την είσπραξη 3,1 δισ. ευρώ. Στο αποτέλεσμα 
αυτό οδηγεί το χθεσινό αδιέξοδο που προέκυψε 
στη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής, υπό 
τον υφυπουργό Οικονομικών, Γ. Μαυραγάνη και με 
τη συμμετοχή των εκπροσώπων των κομμάτων της 
συγκυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ επέμειναν να 
εξαιρεθούν από τον Ενιαίο Φόρο επί των Ακινήτων 
οι κατ' επάγγελμα αγρότες. Θέση n οποία, όπως 
ήταν φυσικό, ανέτρεψε τα οικονομικά δεδομένα 
των στελεχών του υπουργείου Οικονομικών, καθώς 
n μηδενική φορολόγηση των αγροτών ανοίγει 

«τρύπα» στα προϋπολογισθέντα 800 εκατομ. ευρώ 
που αναμένονται να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία 
από τα αγροτεμάχια, ενώ δημιουργεί νέα εμπλοκή 
στη θέσπιση αφορολογήτου ορίου 50.000 ευρώ 
-που ήταν το επικρατέστερο σενάριο- για τα φυσικά 
πρόσωπα. To γεγονός δε ότι το δημοσιονομικό κενό 
δεν ήταν σε θέση να το προσδιορίσουν επακριβώς 
τα στελέχη του υπουργείου διέκοψε τη συνεδρίαση, 
προκειμένου n πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
την προσεχή Δευτέρα να παρουσιάσει σε όλα 
τα κόμματα της συγκυβέρνησης ολοκληρωμένη 
και κοστολογημένη μελέτη για το πώς θα λυθεί 
n εξίσωση χωρίς τη φορολόγηση των αγροτών, 
ούτως ώστε την προσεχή Τρίτη να συνέλθει εκ 
νέου n διακομματική επιτροπή για να λάβει τις 
τελικές της αποφάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
το σχέδιο για τον ΕΦΑ 2014 αποτελεί ένα από τα 
προαπαιτούμενα που πρέπει να παρουσιαστούν 
στους επικεφαλής της τρόικας, προκειμένου αυτοί 
να δώσουν το πράσινο φως για την εκταμίευση της 
δόσης 33 δισ. ευρώ, όπως άλλωστε και οι μελέτες 
που επεξεργάζεται το υπουργείο όσον αφορά τις 
αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, 
αφού επί αυτών θα επιβληθεί ο νέος φόρος, ενώ δεν 
αποκλείεται και το νέο «χαράτσι» που και το 2013 θα 
εισπραχθεί μέσω της ΔΕΗ για τα ηλεκτροδοτούμενα 
ακίνητα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ήδη n τρόικα 
πιέζει όπως οι αντικειμενικές αξίες αυξηθούν κατά 
μέσο όρο 20% και σε ορισμένες περιοχές, όπως 
έχει ήδη επισημάνει n «N», να υπερβούν το 40%. 
Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι με βάση τους αρχικούς 
σχεδιασμούς του υπουργείου ο ΕΦΑ έπρεπε να 
αποφέρει 1,7 δισ. ευρώ από τα αστικά ακίνητα, 800 
εκατομ. ευρώ από τα αγροτεμάχια και τα υπόλοιπα 
από τα ακίνητα που κατέχουν οι επιχειρήσεις και 
n Εκκλησία. Με τα νέα δεδομένα και την εξαίρεση 
των αγροτών φαίνεται, όπως αναφέρουν κορυφαία 
στελέχη του υπουργείου, ότι οι περισσότεροι φόροι 
θα προκύψουν για τους φορολογούμενους που 
έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητη περιουσία 
αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ, αλλά 
και από τα ακίνητα των νομικών προσώπων n 
αντικειμενική αξία των οποίων ανέρχεται σε 250 
δισ. ευρώ, αν και οι φορολογικοί συντελεστές θα 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φύση των ακινήτων. 
Συγκεκριμένα όπως έχει αποκαλύψει n «N», για τα 
ακίνητα των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα θα εφαρμοστεί αφορολόγητο όριο που 
θα αποτελείται από τέσσερις συντελεστές 0,1%, 0,2%, 
0,3% και 0,6%. Από την άλλη πλευρά n φορολογική 
μεταχείριση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων 
των επιχειρήσεων (κτίσματα ξενοδοχείων, γήπεδα 
κλπ.) καθώς και αυτών που εκμεταλλεύεται n 
Εκκλησία θα είναι ευνοϊκότερη, αφού εξετάζεται 
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n εφαρμογή των χαμηλών συντελεστών 0,1%, 0,2% 
και 0,3%. Αναμενόμενο είναι, για την κάλυψη των 
απωλειών που φέρνει n εξαίρεση των αγροτών από 
τον ΕΦΑ, να αυξηθεί και ο φόρος που θα επιβληθεί 
στα υπόλοιπα αγροτεμάχια ο οποίος είχε καθοριστεί, 
στην προηγούμενη σύσκεψη, κατά μέσο όρο στα 12 
ευρώ το στρέμμα. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι για 
ακίνητα - «φιλέτα» που βρίσκονται σε παραθαλάσσιες 
ή τουριστικές περιοχές ή συνορεύουν με εθνικές 
οδούς, ο φόρος δεν αποκλείεται να φθάσει ακόμη 
και στα 20, 30 ή 50 ευρώ το στρέμμα. Όσον αφορά 
τους συντελεστές της κλίμακας υπολογισμού του 
φόρου για τα φυσικό πρόσωπα, αυτοί θα ξεκινούν 
από 0,2% και θα φθάνουν έως 1% στην περίπτωση που 
αποφασιστεί ο ΕΦΑ να επιβληθεί από το πρώτο ευρώ 
αντικειμενικής αξίας, ενώ εάν οριστεί αφορολόγητο 
όριο τουλάχιστον στις 50.000 ευρώ οι συντελεστές 
φόρου αναμένεται να κυμανθούν από 0,1 % έως 1,5% 
ή 2%.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΝΟΤΟ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟΝ 
ΒΟΡΡΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 10 | 30/05/2013

Η στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη με 
σταδιακή εγκατάλειψη της λιτότητας επιβεβαιώθηκε 
χθες με την ευκαιρία των εξειδικευμένων ανά χώρα 
οικονομικών συστάσεων της Κομισιόν. 
Παρά το γεγονός ότι οι συστάσεις αυτές δεν αφορούν 
τις μνημονιακές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ιρλανδία, 
Πορτογαλία), οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόσουν τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
στήριξης, n ευελιξία που επιδεικνύει πλέον n 
Επιτροπή στο θέμα της δημοσιονομικής προσαρμογής 
σηματοδοτεί την υπό όρους χαλάρωση των 
προσπαθειών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο 
των νέων πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει ενόψει 
της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
του Ιουνίου, όπου θα κυριαρχήσει n καταπολέμηση 
της ανεργίας, n Κομισιόν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται 
σε διαπραγματεύσεις με την ΕΤΕπ και την EKT για 
την αύξηση των πιστώσεων στις ΜμΕ των χωρών 
του μεσογειακού Νότου. Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν 
οι αιχμές που άφησαν κατά της Γερμανίας τόσο ο 
πρόεδρος της Κομισιόν, Ζοζέ Μπαρόζο όσο και ο 
επίτροπος Οικονομίας, Ολι Ρεν, οι οποίοι ζήτησαν από 
το Βερολίνο να συμβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης. 
Μάλιστα, ο Ζ. Μπαρόζο ζήτησε από τη Γερμανία να 
άρει τους περιορισμούς προκειμένου να ενισχυθεί n 
εσωτερική ζήτηση και να ανοίξει n αγορά υπηρεσιών, 
n οποία παραμένει κλειστή σε μη γερμανικές ΜμΕ. 
Για την ανάγκη τόνωσης της εσωτερικής ζήτησης 
στη Γερμανία, ο Ολι Ρεν επέμεινε ότι θα πρέπει να 
υπάρξουν μισθολογικές αυξήσεις, καθώς και μείωση 
της φορολογίας και των κοινωνικών εισφορών. 

Οι προτροπές αυτές δεν θα αρέσουν καθόλου 
στο Βερολίνο, δεδομένων και των στοιχείων που 
ανακοινώθηκαν χθες για τον πληθωρισμό (αυξήθηκε 
στο 1,5% τον Μάιο από 1,2% τον Απρίλιο) και την 
ανεργία (αυξήθηκε τον Απρίλιο περισσότερο από όσο 
εκτιμούσαν οι αναλυτές). Η Κομισιόν συστήνει στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δοθεί διετής παράταση για 
τον περιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων 
στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Σλοβενία και την Πολωνία 
και μονοετής παράταση στην Ολλανδία και την 
Πορτογαλία. Η Επιτροπή συνέστησε επίσης στο 
Συμβούλιο την έξοδο από τη διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος 5 χωρών (Ιταλία, Ουγγαρία, Λετονία, 
Λιθουανία και Ρουμανία). Ο Ιταλός πρωθυπουργός, 
Ενρίκο Λέτα, εξέδωσε ανακοίνωση για να 
εκφράσει την ικανοποίηση του για τις συστάσεις 
της Επιτροπής και να επαναλάβει τη δέσμευση 
της ιταλικής κυβέρνησης στις μεταρρυθμίσεις 
και m δημοσιονομική εξυγίανση. Στο πλαίσιο της 
«στροφής υπέρ της ανάπτυξης» που καλείται να 
δρομολογήσει άμεσα n Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ζ. 
Μπαρόζο ζήτησε από τους «27» να συμφωνήσουν στο 
επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε έναν «ευρωπαϊκό 
συμβιβασμό» εκπονώντας μια «στρατηγική κρίσης». 
Για να είναι επιτυχής αυτή n στρατηγική, υποστήριξε, 
θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένη και «να έχει 
κοινωνική στήριξη, κάτι που ισχύει στην Ελλάδα, 
Πορτογαλία και Κύπρο, που κάνουν σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις». Τόνισε επίσης ότι υπάρχουν πλέον 
περιθώρια για να επιβραδύνουμε τη δημοσιονομική 
προσαρμογή μετά την πρόοδο που επιτεύχθηκε. 
Κατά τον Μπαρόζο, νέο δόγμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα πρέπει να είναι: Οι ελλειμματικές 
χώρες να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και οι 
χώρες που παρουσιάζουν πλεόνασμα να αυξήσουν 
τη ζήτηση. Ο πρόεδρος Ζ. Μπαρόζο υποστήριξε 
ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας και υπηρεσιών και να υπάρξει μείωση της 
γραφειοκρατίας, που είναι ο καλύτερος τρόπος για 
την αύξηση της απασχόλησης κυρίως για τους νέους. 
Προς τον σκοπό αυτό, ζήτησε να συμφωνηθούν 
άμεσα τα προγράμματα αξίας 6 δισ. ευρώ για τους 
νέους. Υπογράμμισε ακόμη, ότι το κόστος εργασίας 
επηρεάζεται από το βάρος της φορολόγησης στους 
εργαζομένους και ζήτησε από 15 κράτη-μέλη να 
βελτιώσουν το εκπαιδευτικό τους σύστημα για να 
αυξηθούν οι δεξιότητες. 
Σύμφωνα με τον Ζ. Μπαρόζο, έμφαση θα πρέπει να 
δοθεί και στον ψηφιακό τομέα, καθώς έως το 2015 
θα υπάρχουν 900.000 κενές θέσεις εργασίας, ενώ 
εξειδικευμένοι εργαζόμενοι λείπουν επίσης στην 
υγεία και την πράσινη οικονομία. 


