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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ισοδυναμεί με απλή αριθμητική, αλλά, δυστυχώς, 
τα τελευταία χρόνια στο τόπο μας, ακόμη και το 
αυτονόητο πρέπει να λέγεται και να ξαναλέγεται. 
Όπως ότι η μείωση της φορολογίας είναι το 
προαπαιτούμενο τη ανάπτυξης. Ο μόνος τρόπος ν’ 
αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα για κατανάλωση και 
άρα να  «σταθούν στα πόδια τους» οι παραγωγικές 
μονάδες, τα καταστήματα και να δημιουργηθούν 
νέα, να διατηρηθούν και να αυξηθούν οι θέσεις 
εργασίας. Εν τέλει, να αυξηθούν και τα φορολογικά 
έσοδα, μέσα από την ανάπτυξη και επέκταση της 
οικονομίας, ν’ αρχίσουν να πληρώνονται και τα 
ληξιπρόθεσμα.
Η στήλη το έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα, 
επανέρχεται με αφορμή την έρευνα της Εταιρείας 
Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) και της 
ICAP Group και για την κατάσταση του οικονομικού 
κλίματος στη χώρα μας, η οποία πραγματοποιήθηκε 
την περίοδο 17/06/2014 έως 02/07/2014 σε 
δείγμα 2.340 Διευθυνόντων Συμβούλων/
Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών 
επιχειρήσεων. Αυτή τη φορά ζητήθηκε επιπλέον 
η γνώμη τους και για άλλα δεδομένα, από τα 
οποία προέκυψε πως το 74% συμφωνεί απολύτως 
ότι η μείωση της φορολογίας είναι βασικό 
προαπαιτούμενο για την οικονομική ανάπτυξη της 
Ελλάδας, ενώ το 25% συμφωνεί κατά ένα μέρος. 
Αντίθετα, μόλις το 1% διαφωνεί. Αξιοσημείωτο είναι 
πως το 87% των Διευθυνόντων Συμβούλων πολύ 
μεγάλων επιχειρήσεων εκφράζουν την απόλυτη 
συμφωνία τους στην μείωση της φορολογίας ως 
προαπαιτούμενο οικονομικής ανάπτυξης.
Μόνο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνηση 
εξακολουθεί να στοχεύει διαρκώς σε 
περισσότερους φόρους, ευρισκόμενο σε 
αναντιστοιχία με τη λογική.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΙΡΤΖΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Όχι στη διάλυση των υπηρεσιών 
του ΤΕΕ 

Απόφαση πρώτης γραμμής πήρε 
ο  πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 
Σπίρτζης, η οποία προβλέπει τη μη 
εφαρμογή των διατάξεων και  δια-
δικασιών  του  Ν.4250 /2014, που 
αφορούν στη χρήση της προκαθο-
ρισμένης ποσόστωσης στο σύστη-
μα αξιολόγησης του προσωπικού, 
τουλάχιστον  έως  ότου  κριθεί  
η  συνταγματικότητα  ή  μη  του  
νόμου  με αμετάκλητη  απόφαση  
του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας.  
Η  απόφασή  του, όπως τονίζει, ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ επιβάλλεται από 
τη θεμελιώδη αρχή της ασφάλει-
ας του δικαίου και την ανάγκη  
της εύρυθμης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του ΤΕΕ.  Η απόφαση 
συνοδεύεται από διεξοδικότατη 
νομική τεκμηρίωση, ενώ γίνεται 
ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη να 
ανταποκριθεί το ΤΕΕ στην εξυπηρέ-
τηση του πλήθους των δραστηρι-
οτήτων, που έχει αναλάβει έναντι 
της πολιτείας και των μελών του 
διπλωματούχων μηχανικών, σε κε-

ντρικό και περιφερειακό επίπεδο, 
όπως είναι διαρθρωμένο το ΤΕΕ με 
τα 17 Περιφερειακά Τμήματα του, 
τόσο με κριτήρια γεωγραφικά και 
διοικητικής διαίρεσης, όσο και με 
βάση την  κατανομή του τεχνικού 
δυναμικού της χώρας. Αναφέ-

ρεται  η κατάργηση πόρων του 
ΤΕΕ,(2% εισφορών και το 2‰ εκ 
των Έργων), που επιβλήθηκε με τις 
διατάξεις του «άρθρου μόνου» του 
μεσοπρόθεσμου μνημονικού νό-
μου, ενώ μεταξύ του πλήθους των 
δεδομένων που λαμβάνονται υπό-
ψη στην απόφαση του προέδρου 
ΤΕΕ υπογραμμίζεται ότι το ΤΕΕ 
είναι ΝΠΔΔ με αιρετή διοίκηση, 
λειτουργεί με ίδιους πόρους, δεν 
επιδοτείται από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό, οι εν γένει  δαπάνες 
του βαρύνουν αποκλειστικά το ίδιο, 
όπως επίσης ότι δεν ανήκει στους 
φορείς της  Γενικής Κυβέρνησης. 
Ιδιαίτερη μνεία  γίνεται επίσης στον 
συνεχώς διευρυνόμενο ρόλος του 
Τ.Ε.Ε. ως Τεχνικού Συμβούλου 
της  Κυβέρνησης με νέες αρμοδι-
ότητες και δράσεις (Κανονισμός 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρί-
ων, Πιστοποίηση Ενεργειακών 
Επιθεωρητών, αναβάθμιση των  
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς 
τον τεχνικό κόσμο, δημιουργία και 
διαχείριση  Ψηφιακής Ταυτότητας 
των Κτηρίων, Σύστημα Ηλεκτρονι-
κών Εξετάσεων για την απόκτηση 
Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος 
Μηχανικού, άδειας Ελεγκτή ∆όμη-
σης, Ενεργειακού Επιθεωρητή, 
ηλεκτρονικό σύστημα υπολογισμού  
αμοιβών των ιδιωτικών έργων, 
ηλεκτρονικό σύστημα νομιμοποίη-
σης  αυθαιρέτων και υπολογισμού 
προστίμων, υπηρεσία μιας στάσης 
για τις  τεχνικές εταιρίες κ.λπ.). 
Τέλος υπογραμμίζεται η πρόθεση 
του Τ.Ε.Ε. να καταθέσει αίτηση 
ακυρώσεως και να παρέμβει  κατά 
των διοικητικών αποφάσεων εφαρ-
μογής του ν. 4250/2014. Ολόκληρη 
η απόφαση του προέδρου ΤΕΕ (Αρ. 
Πρωτ.: 17051 /27/6/2014) δημοσι-
εύεται στην ιστοσελίδα «Διαύγεια».

Ενδεχόμενη εκ 
των υστέρων ανα-
τροπή του νόμου, 
λόγω αντισυνταγ-
ματικότητας θα 
προκαλούσε σο-
βαρά προβλήματα 
δυσλειτουργίας 
των υπηρεσιών 
του ΤΕΕ, τονίζεται 
στην απόφαση 
του προέδρου 
ΤΕΕ.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

 Χαιρετίζει την απόφαση 
του Προέδρου του ΤΕΕ Χρ. 
Σπίρτζη η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ 

τονίζοντας ότι κινείται στην 
κατεύθυνση ανάσχεσης της 
εφαρμογής του αναχρονι-

στικού και ανθρωποφαγικού 
συστήματος αξιολόγησης του 

Ν.4250/2014. 
Αναλυτικά στη σελ 3.



Παγκόσμια εκδήλωση επιχειρηματικών συ-
ναντήσεων WindMatch 2014 στον τομέα της 
αιολικής ενέργειας διοργανώνει -στις 24 και 25 
Σεπτεμβρίου 2014, στο Αμβούργο- το Enterprise 
Europe Network. Οι επιχειρηματικές συναντή-
σεις θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της διεθνούς 
έκθεσης "WindEnergy Hamburg 2014", η οποία 
πραγματοποιείται από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμ-
βρίου. 
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, η επιχειρηματική 
αποστολή WindMatch στοχεύει στην προώθηση 
των επιχειρηματικών και ερευνητικών συνεργα-
σιών, δίνοντας τη δυνατότητα σε συμμετέχοντες 
από όλη την Ευρώπη να παρουσιάσουν τα προϊ-
όντα και τις υπηρεσίες τους και να αναζητήσουν 
τους κατάλληλους συνεργάτες. Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθούν διμερείς 
προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ των συμ-
μετεχόντων, με βάση τη ζήτηση και την προσφο-
ρά τεχνολογίας (προϊόντα & τεχνογνωσία) και τις 
επιχειρηματικές προτάσεις συνεργασίας. 
Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και 
ερευνητικούς φορείς που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της αιολικής ενέργειας, εστιάζοντας 
σε δύο αντικείμενα: αιολικά πάρκα (onshore και 
offshore) και τεχνολογίες υδρογόνου. Η θεμα-
τική για τα αιολικά πάρκα αφορά σε κατασκευή 
ανεμογεννητριών, προμηθευτές εξαρτημάτων, 

νέα υλικά/επεξεργασία υλικών, εγκατάσταση 
αιολικών πάρκων, μελέτη και ανάπτυξη έργων, 
χειρισμό και συντήρηση έργων, δίκτυα μεταφο-
ράς, χρηματοδότηση και ασφάλεια, ενώ για τις 
τεχνολογίες υδρογόνου, αφορά σε αποθήκευση 
υδρογόνου, κυψέλες καυσίμου και e-mobility. 
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις 
επιχειρηματικές συναντήσεις, θα πρέπει να 
συμπληρώσουν σχετική φόρμα εγγραφής. 
Τα προφίλ θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό 
κατάλογο και θα αποτελέσουν τη βάση για τη 
διοργάνωση των συναντήσεων. Οι αιτήσεις για 
επιχειρηματικές συναντήσεις θα ξεκινήσουν από 
τις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ η επιλογή των επιχειρη-
ματικών συναντήσεων θα ολοκληρωθεί έως τις 
23 Σεπτεμβρίου, οπότε και κάθε ενδιαφερόμενος 
θα ενημερωθεί για το προσωπικό του πρόγραμ-
μα συναντήσεων. 
Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών 
συναντήσεων WindMatch 2014 είναι δωρεάν. 
Ωστόσο, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προμη-
θευτούν το εισιτήριο εισόδου τους στην έκθεση 
WindEnergy Hamburg 2014, όπου θα πραγ-
ματοποιηθεί και η εκδήλωση επιχειρηματικών 
συναντήσεων. 
Πληροφορίες, στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
(Χριστιάνα Σιαμπέκου, τηλ.: 210 7273954, e-mail: 
schris@ekt.gr). 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 8-07-2014

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
➦ Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολο-
γίας, διοργανώνει σήμερα και ώρα 18:30, στην 
αίθουσα Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου (Σκουζέ 
14, Πειραιάς), διάλεξη του Σταμάτη Φραδέλου, 
Principal Engineer, ABS, με θέμα: «Safety 
issues during installation and operation of 
Ballast Water Treatment Systems». Η συμμετο-
χή είναι ελεύθερη.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

10 
Ιουλίου

2014

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Δημόσια συζήτηση για τα επαγ-
γελματικά δικαιώματα των μηχανικών 
ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «CRETE 2014» για τη δι-
αχείριση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων 
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλο-
ντος  Πολυτεχνείου Κρήτης

2-5 
Σεπτεμβρίου

2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων 
& Τοπογράφων Μηχανικών 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Αγρονόμων & 
Τοπογράφων Μηχανικών

26-27
Σεπτεμβρίου

2014

Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών  
συναντήσεων αιολικής ενέργειας 

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
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

•Από τις 8 ως τις 10 Σεπτεμβρίου 2014, θα πραγματο-
ποιηθεί στο Βελιγράδι (Σερβία) το 19ο Ετήσιο Συνέδριο 
Τυποποίησης της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Τυποποί-
ησης (EURAS) με τίτλο: «Η συνεργασία μεταξύ των 
οργανισμών τυποποίησης και της επιστημονικής και 
ακαδημαϊκής κοινότητας».  Η διοργάνωση γίνεται από 
τη EURAS και τη Σχολή των Οργανωτικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και θα διεξαχθεί 
στη Σχολή Οργανωτικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου του Βελιγραδίου (http://www.fon.bg.ac.rs).  Η 
γλώσσα του συνεδρίου είναι τα αγγλικά. Πληροφορίες: 
www.EURAS.org , ivanamt@fon.bg.ac.rs 

•Στις 9 -11 Σεπτεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί στο 
Βελιγράδι η 11η  Διεθνής Συνδιάσκεψη " Τυποποίηση, 
Πρότυπα και Ποιότητα : Ένα Μέσο Συνεργασίας των 
Βαλκανικών Χωρών ".  Η Συνδιάσκεψη διοργανώνε-
ται από τη Σχολή των Οργανωτικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου με την υποστήριξη της 
Κεντρικής Γραμματείας Βαλκανικών Συνδιασκέψεων 
http://bcc-central.org  , η οποία φιλοξενείται από 
την Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυπο-
ποίηση και την Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ).  Η γλώσσα 
του συνεδρίου είναι τα αγγλικά.  Πληροφορίες: 
www.11thconference.fon.bg.ac.rs

Συνέδρια  
για την τυποποίηση
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

«Χαιρετίζουμε την απόφαση του προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη»

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 

Κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία της Τετάρτης 

ΑΔΕΔΥ

Εικοσιτετράωρη απεργία την Τετάρτη 

Με ανακοίνωση του το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. χαιρετίζει την 
απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. κ. Χ. Σπίρτζη, για τη μη εφαρμογή 
των διατάξεων και  διαδικασιών  του  Ν.42 50 /2014 που αφορούν στη 
χρήση της προκαθορισμένης ποσόστωσης στο σύστημα αξιολόγησης   
του   προσωπικού ,  τουλάχιστον  έως  ότου  κριθεί  η  συνταγματικό-
τητα  ή  μη  του  νόμου  με αμετάκλητη  απόφαση  του  Συμβουλίου  
της  Επικρατείας.  Η  απόφασή  του,   όπως τονίζει, επιβάλλεται από τη 
θεμελιώδη αρχή της ασφάλειας του δικαίου και την ανάγκη  της εύρυθ-
μης λειτουργίας των υπηρεσιών. Η απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. 
κινείται στην κατεύθυνση ανάσχεσης της εφαρμογής του αναχρονιστικού 
και ανθρωποφαγικού συστήματος αξιολόγησης του Ν.4250, που έχουμε 
επανειλημμένως καταγγείλει και για το οποίο υπήρξε ταύτιση απόψεων 
στη συνάντηση που πραγματοποίησε το προεδρείο της Ομοσπονδίας μαζί 
του, όσον αφορά τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει η εφαρμογή του, 

τόσο στις υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε., όσο και στις υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
και του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., με αποτέλεσμα τη μείωση της διαχειριστικής 
τους ικανότητας στην απορρόφηση των σημαντικών πόρων του ΕΣΠΑ 
και στην εκπλήρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της 
χώρας. Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία μας θα συμβάλλει με κάθε 
μέσο και τρόπο και θα στηρίξει κάθε ενέργεια, που θα αποσκοπεί στην 
εξάλειψη των παθογενειών στη Δημόσια Διοίκηση, στον εξορθολογισμό 
και την αναβάθμισή της, μέσα από ένα σύστημα αξιολόγησης, το οποίο 
θα βασίζεται στην επίτευξη προκαθορισμένων στόχων και στη μέτρηση 
της αποδοτικότητας με σαφώς προσδιορισμένα και διεθνώς αποδεκτά 
κριτήρια, ώστε να δημιουργηθεί μια Διοίκηση σύγχρονη, αξιοκρατική, 
λειτουργικά ανεξάρτητη και αποτελεσματική με αναβαθμισμένες παρε-
χόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

«Συμμετέχουμε στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία σε όλο το Δημόσιο την 
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014. Ούτε ένας Μηχανικός στη δουλειά» τονίζεται 
σε ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ  (υπογράφουν πρόεδρος  Π. Μούζιος, 
γεν. γραμματέας α. Σουρούνης) με την οποία απευθύνεται ταυτοχρόνως 
κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία 
Κλαυθμώνος με προσυγκέντρωση στην έξοδο του μετρό στον πεζόδρομο 
της Κοραή. Στην ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ υπογραμμίζει ότι «Ο 
Ν. 4250/2014 (ειδικότερα τα άρθρα 20-32) εντάσσεται στις πιο ακραίες 
μορφές πολέμου που έχει κηρυχθεί κατά του κόσμου της εργασίας, επι-
σημαίνοντας ότι ο νόμος «θεσπίζει σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης με 
εκ των προτέρων ορισμό ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων που μπορούν 
να αξιολογηθούν ανά βαθμολογική κλίμακα. 
Δηλαδή, με βαθμό 9 έως 10 θα αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των 
υπαλλήλων, με βαθμό 7 έως 8 θα αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των 
υπαλλήλων και με βαθμό κάτω του 6 θα αξιολογείται ποσοστό 15% των 
υπαλλήλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ειδικά για τους κάθε βαθμίδας 
Προϊσταμένους, το ποσοστό των «αρίστων» εκτινάσσεται από 25% σε 
70%.»  Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ επισημαίνει ότι  τα κυρίαρχα  πολιτικά  χαρακτη-
ριστικά του νόμου αυτού είναι:
-Χειραγώγηση και τρομοκράτηση των Δ.Υ., πλήρης υποταγή των εργα-
ζομένων στην υπηρεσιακή και πολιτική ιεραρχία, ιδεολογική αναπαρα-
γωγή της υπεροχής του ατομικού απέναντι στο συλλογικό, περαιτέρω 

ασφυκτικός έλεγχος στην ανάδειξη στελεχών σε συνέχεια του υφιστα-
μένου σήμερα πλαισίου  (Π.Δ. 318/1992, Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, 
Πειθαρχικό δίκαιο, Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο). 
-Δημιουργία δεξαμενής προς απόλυση Δ.Υ. μέσω της κατηγορίας του 
15%.
-Αλλαγή των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο με ταχύτατη προώθηση 
ελαστικών μορφών απασχόλησης. 
-Τιμωρητική αντιμετώπιση των ενσυνείδητων υπαλλήλων που αρνούνται 
να εκτελέσουν εμφανώς αυθαίρετες και παράνομες εντολές πολιτικών 
και υπηρεσιακών Προϊσταμένων.
-Υλοποίηση των επιλογών κυβέρνησης - Ε.Ε. – Ε.Κ.Τ. – Δ.Ν.Τ. για μια 
κρατική διοίκηση (σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο) ανελαστικό όργανο 
στην υπηρεσία της οικονομικής ολιγαρχίας. Για μια δημόσια διοίκηση με 
σχέσεις εργασίας που επιβάλλουν εξαθλίωση και αναξιοπρέπεια.
Στα ζητήματα λειτουργίας – αποδοτικότητας  των δημοσίων υπηρεσι-
ών, είναι απολύτως σίγουρο ότι ο νόμος αυτός θα οδηγήσει σε ακόμα 
περισσότερη αποσύνθεση, ανθρωποφαγία, κατάλυση της συλλογικής 
προσπάθειας, συνολική απομάκρυνση από τη λογική της εξυπηρέτησης 
του δημοσίου συμφέροντος. 
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ «καλεί τους συναδέλφους να μην συμμετέχουν στη δια-
δικασία της αξιολόγησης. Να μην συμπληρώσουν και να μην καταθέσουν 
τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης». 

Σε 24ωρη απεργία προχωράει την Τετάρτη 
9 Ιουλίου η ΑΔΕΔΥ, κατά των απολύσεων 

και διαθεσιμοτήτων και των νέων περικο-
πών σε μισθούς και συντάξεις. Την ίδια 

μέρα οι εργαζόμενοι έχουν προγραμματίσει 
συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος 
στις 11:00. 
«Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση εντείνει 
τις επιθέσεις της εναντίον των εργαζομέ-
νων, η απάντηση που θα λάβει θα πρέπει να 
είναι καθολική.  
Κανείς δεν θα συμμετέχει στη διαδικασία 
αξιολόγησης –απόλυσης χιλιάδων συνα-

δέλφων μας. Κανείς συνάδελφος δεν θα 
«εξαργυρώσει» οποιαδήποτε υπηρεσιακή 
θέση βάζοντας την υπογραφή του για την 
απόλυση συναδέλφων του. Δεν θα επιτρέ-
ψουμε να επιβληθεί ο κανιβαλισμός που η 
κυβέρνηση θέλει να προωθήσει στις Δημό-
σιες Υπηρεσίες. Συνένοχους στο έγκλημα 
δεν θα μας έχουν» αναφέρει, μεταξύ 
άλλων, η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωσή της.

Συγκέντρωση στις 11 στην 
πλατεία Κλαυθμώνος



Το Μάρτιο του 2015 αναμένονται οι προ-
σφορές από τις πετρελαϊκές εταιρίες για 
τις έρευνες στα 20 οικόπεδα στο Ιόνιο και 
τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 
παρουσίασαν σήμερα ανώτατες πηγές του 
υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής.  Θα ακολουθήσει 
ένα τρίμηνο τουλάχιστον για την αξιολό-
γηση των προσφορών και στα μέσα της 
επόμενης χρονιάς αναμένεται να έχουν 
οριστεί οι ανάδοχοι. Σύμφωνα με το δίκτυο 
energypress κατά την παρουσίαση του 
ΥΠΕΚΑ σημειώθηκε παράλληλα το ισχυρό 
ενδιαφέρον από πετρελαϊκές εταιρίες που 
προέκυψε από την παρουσίαση που έγινε 
την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο. 
Ενδιαφέρον που αποδίδεται σύμφωνα με 
τις ίδιες πηγές αφενός στις ισχυρές ενδεί-
ξεις για ύπαρξη κοιτασμάτων, με βάση τις 
σεισμικές έρευνες που προηγήθηκαν και 
αφετέρου στη συνέπεια που έχει επιδείξει 

ως τώρα το ελληνικό Δημόσιο ως προς την 
τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αλλά και 
στην επείγουσα ανάγκη της ΕΕ για απεξάρ-
τηση από εισαγωγές ενεργειακών πρώτων 
υλών. Στην παρουσίαση μετείχαν ορισμένες 
από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρίες 
του κόσμου, όπως οι Exxon, Chevron, Total, 
Noble, Anadarco, BP, ENEL, κ.α.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει 
θέσει το ΥΠΕΚΑ το φθινόπωρο θα δημοσι-
ευθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού στην 
εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ενώ παράλληλα θα προχωρήσουν:
-Η εκπόνηση της μελέτης Περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.
-Η δημοσίευση της ΚΥΑ για την κατανομή 
του περιφερειακού φόρου μεταξύ Περιφε-
ρειών και Δήμων.
-Η στελέχωση της ΕΔΕΥ (Ελληνική Δια-
χειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων) με 
αποσπάσεις αλλά και νέες προσλήψεις 
ειδικού επιστημονικού προσωπικού. 

Το Μάρτιο του 2015 οι προσφορές  
για τα 20 πετρελαϊκά οικόπεδα

Μετά την απόφαση της κυβέρνησης για επι-
στράτευση των εργαζομένων στη ΔΕΗ, η ΓΣΕΕ 
κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση αποφάσισε 
να στηρίξει τον αγώνα των εργαζομένων με 
τη μορφή συλλαλητηρίων. Ειδικότερα, κατά 
τη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΓΣΕΕ, που έγινε παρουσία του 
Προεδρείου της ΓΕΝΟΠ, η Συνομοσπονδία 
αποφάσισε να στηρίξει τις νέες μορφές κινη-
τοποιήσεων, αρχής γενομένης του συλλαλη-
τηρίου της Τετάρτης. Συγκεκριμένα, η Ε.Ε. της 
ΓΣΕΕ αποφάσισε:
- Να στηρίξει τις αποφάσεις της ΓΕΝΟΠ, 
αρχής γενομένης του Συλλαλητηρίου που έχει 
προγραμματιστεί για την Τετάρτη 9 Ιουλίου, 
στις 19.00 στο Σύνταγμα.
- Να καλέσει όλα τα Εργατικά Κέντρα της χώ-
ρας να διοργανώσουν απογευματινά συλλαλη-
τήρια την ίδια ημέρα, «κατά του ξεπουλήματος 
του δημόσιου πλούτου, των Κυβερνητικών 
αυταρχικών επιλογών, των καταστροφικών 
μνημονιακών πολιτικών της φτώχειας και της 

εξαθλίωσης».
- Να ενισχύσει σε συνδικαλιστικό, νομικό 
και οικονομικό επίπεδο τον δίκαιο αγώνα της 
ΓΕΝΟΠ.
Η ΓΣΕΕ ζητά από την κυβέρνηση να πάρει 
πίσω το αντιδημοκρατικό μέτρο της επιστρά-

τευσης των εργαζομένων της ΔΕΗ και όλων 
των κλάδων στους οποίους έχει εφαρμοστεί. 
Επισημαίνει δε, ότι ο αγώνας απέναντι στην 
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ είναι μακρύς και δεν 
θα σταματήσει ακόμα και μετά την ψήφιση του 
επίμαχου νομοσχεδίου.

Συλλαλητήριο ΓΣΕΕ για τη "Μικρή ΔΕΗ" 
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Τις απόψεις των αρμόδιων φορέων για το 
σχέδιο νόμου που αφορά στο Νέο Ρυθμι-
στικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης ζητά ο υπουρ-
γός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, με επιστολή 
του προς τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, τον 
Πρόεδρο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας, Σίμο Δανιηλίδη, 
και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη 
Μπουτάρη, μετά την ολοκλήρωση της συ-
ζήτησης του νομοσχεδίου στην Επιτροπή 
Παραγωγής και Εμπορίου και την επικεί-
μενη υποβολή του στο Β’ Θερινό Τμήμα 
της Βουλής για ψήφιση Ο κ. Μανιάτης απέ-
στειλε συνημμένα το τελικό κείμενο του 
νομοσχεδίου, όπως διαμορφώθηκε μετά 
τις παρατηρήσεις φορέων και Βουλευτών, 
σημαντικό μέρος των οποίων ενσωματώ-
θηκε στο κείμενο, ζητώντας από τους φο-
ρείς να καταθέσουν γραπτώς τις τελικές 
θέσεις τους, είτε για την περαιτέρω βελτί-
ωσή του κατά τη συζήτηση στο Β’ Θερινό 
Τμήμα της Βουλής, είτε για την απόσυρση 
και επικαιροποίησή του  με σκοπό την εκ 
νέου κατάθεσή του στη Βουλή.
Η τελική μορφή του ν/σχ βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα της Βουλής, στη διεύθυν-
ση: http://www.hellenicparliament.gr/
UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-
e9a5d4576eff/n-ryath-prak-olo.pdf

Νέο Ρυθμιστικό  
Θεσσαλονίκης 
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10 ΩΡΕΣ ΠΤΗΣΗ ΜΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ

Πενήντα δισεκατομμύρια χάρτινα «φλιτζάνια» 
καφέ, κάθε χρόνο καταλήγουν σε χώρους 
υγειονομικής ταφής των ΗΠΑ, επειδή δεν 
μπορούν να ανακυκλωθούν. Αν κανείς μπο-
ρούσε να τα βάλει το ένα δίπλα στο άλλο, θα 
κάλυπτε την απόσταση Γης-Σελήνης μετ’ επι-
στροφής, πέντε φορές!
Ο Βρετανός εφευρέτης Martin Myerscough 
κατέληξε πρόσφατα σε μια εναλλακτική λύση 
ώστε να καταστήσει τα «φλιτζάνια» αυτά ανα-
κυκλώσιμα. Θα μπορούν να χρησιμοποιούνται 
έως επτά φορές, αλλά κάθε φορά θα «επεν-
δύονται» από ένα λεπτό πλαστικό, το οποίο θα 
αφαιρείται και θα μπορεί έτσι να ανακυκλω-
θεί αυτό ξεχωριστά από το υπόλοιπο χάρτινο 
«φλιτζάνι».
Για τον καταναλωτή δεν θα υπάρξει καμιά δια-
φορά γεύσης του καφέ, ενώ για τον επιχειρη-
ματία είναι βέβαιο ότι θα προκύψει οικονομία, 
υποστηρίζει ο εφευρέτης. Πιο κερδισμένη 

πάντως θα είναι η φύση. Η εταιρεία του βρί-
σκεται σε συνομιλίες με αλυσίδες καφέ και 
τους κατασκευαστές ποτηριών, με την ελπίδα 
να υιοθετηθεί η ιδέα: 
«Θα χρειαστεί περίπου ένας χρόνος ώστε να 
γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές και δοκι-
μές, μια και στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν 
οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις παραγωγής 
των χάρτινων ποτηριών με κάποιες περιο-
ρισμένες προσθήκες» υποστηρίζει ο Martin 
Myerscough, ο οποίος έχει στο πλευρό του 
ενθουσιώδεις ακτιβιστές του περιβάλλοντος, 
καθώς ενισχύεται η άποψη τους ότι υπάρχουν 
πρακτικές δυνατότητες να περιοριστεί η ρύ-
πανση του περιβάλλοντος.

ΤΟ «ΦΛΙΤΖΑΝΙ»  
ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Η πολιτική αεροπορία έχει …βρώμικη φήμη. Το 2012 παρήγαγε 689 εκατ. τόνους CO2, 
το 12% των παγκόσμιων εκπομπών διοξείδιου του άνθρακα που προέρχονται από τις 
μεταφορές, ποσότητα διαρκώς αυξανόμενη, αφού αυξάνεται η ζήτηση για αερομετα-
φορές. Το 80% των εκπομπών CO2 προέρχεται από τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. 
Με αυτό το δεδομένο έχει κάθε λόγο να ενδιαφέρεται να μειώσει τις εκπομπές που 
επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή. Τον Μάιο, η KLM έκανε το πρώτο βήμα και ξεκίνησε 
μια νέα σειρά πτήσεων από το Άμστερνταμ στην Αρούμπα, χρησιμοποιώντας βιοκαύ-
σιμα κατά 20% σε μίγμα με την κηροζίνη. Ο βραχυπρόθεσμος στόχος της ολλανδικής 
εταιρείας είναι να ενσωματώσει τα βιοκαύσιμα κατά 1% στο σύνολο των πτήσεών της 
από το 2015. Το εμπόδιο, όμως, που πρέπει να ξεπεράσει είναι η τιμή. Τα βιοκαύσιμα 

αεριωθουμένων εξακολουθούν να είναι 
τρεις έως τέσσερις φορές πιο ακριβά 
από ό, τι τα ορυκτά καύσιμα, επειδή δεν 
υπάρχει συνεχής παραγωγή. 
Τον Ιανουάριο, η Boeing ανακοίνωσε 
μια νέα πρωτοβουλία για την δημιουργία 
μιας αλυσίδας εφοδιασμού βιοκαυσίμων 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς 
έχει προχωρήσει η έρευνα για εξαγωγή 
βιοκαυσίμων από φυτά της ερήμου που 
καταναλώνουν αλμυρό νερό. Η Airbus 
συνεργάζεται με παραγωγούς βιοκαυ-
σίμων και τις αεροπορικές εταιρείες για 
την εξεύρεση βιώσιμες εναλλακτικών λύ-

σεων έναντι των ορυκτών καυσίμων. Η Virgin Australia Airlines συνεργάστηκε με τους 
κατασκευαστές των αεροσκαφών της για την παραγωγή καυσίμων από ευκαλύπτους 
mallee στην Αυστραλία. Στην προσπάθεια  να λυθεί το πρόβλημα, η KLM το 2010 έγινε 
συνιδρυτής της SkyNRG - του βασικού προμηθευτή των οικολογικά αποτελεσματικών 
καυσίμων αεριωθούμενων. Έκτοτε έχει προμηθεύσει με βιοκαύσιμα περίπου 25 αερο-
πορικές εταιρείες στον κόσμο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια αλυσίδα εφοδιασμού 
με βιοκαύσιμα στα ανά τον κόσμο αεροδρόμια, καθώς μόνο έτσι μπορεί να μειωθεί η 
τιμή τους.
Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μπορούν να μειωθούν μεταξύ 50 και 80%, κυρίως 
ανάλογα με τη μέθοδο και τη διαδικασία μετατροπής της πρώτης ύλης σε καύσιμο. 
Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι: η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων από τα αε-
ροπλάνα, χάρη στα νέα ελαφρύτερα υλικά κατασκευής των αεροσκαφών, αλλά και της 
διαδικασίας απογείωσης και προσγείωσης (αεροπλάνα που ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν 
γρήγορα, κι όχι σταδιακά, καίνε λιγότερα καύσιμα).

Τα φυτά Jatropha (από τις ελληνικές λέξεις ιατρός και τροφή, άρα «διατροφή») που βρίσκο-
νται, κυρίως, στη Βραζιλία έχει διαπιστωθεί ότι κατάλληλα για παραγωγή βιοκαυσίμων.

Το αλόφυτο φυτρώνει σε νερά υψηλής αλατότητας 
ή που βρίσκονται σε επαφή με θαλασσινό νερό. 
Η Boeing το έχει χρησιμοποιήσει για παραγωγή 
βιοκαυσίμων.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΔΕΗ- Μετά το 
ΚΚΕ, και η ΔΗΜΑΡ με δική της πρόταση- Αποστάσεις Μαξίμου από 
Μεϊμαράκη • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ- Σε δέκα 
περιοχές της χώρας  •  ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ- 
Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ  •  ΕΝΟΧΛΗΜΕΝΗ Η ΜΕΡΚΕΛ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ- 
Μετά τις αναφορές ότι Γερμανός πράκτορας πωλούσε μυστικά σε 
αμερικανικές υπηρεσίες.

ΤΑ ΝΕΑ: Νέος νόμος- Αλλάζουν όλα στα συνδικάτα- ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ 
ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ- Τι ήθελε η τρόικα- Τι δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ- Πότε 
θα γίνεται λοκάουτ- Πότε θα παίρνουν άδεια οι συνδικαλιστές- Πώς 
θα παίρνουν χρήματα τα συνδικάτα  •  Τα ξένα κοινοβούλια κλειστά 
λόγω θέρους αλλά στην Ελλάδα…- ΠΑΡ’ ΟΛΙΓΟΝ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ- Ένα και δύο και τρία 
δημοψηφίσματα σε μία πρόταση- Το σπασμένο άθροισμα των 120 
με ή χωρίς τη Χρυσή Αυγή  •  EUROGROUP: ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΑ 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ, ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ.

ΕΘΝΟΣ: Πιλοτική εφαρμογή σε πολλές περιοχές από αυτό το 
καλοκαίρι- 52 ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ- Η εφαρμογή 
αρχίζει από το ιστορικό κέντρο Αθήνας- Θεσσαλονίκης και σε 
τουριστικά νησιά αιχμής- Αύξηση τζίρου στην Αθήνα με τις «ανοιχτές» 
Κυριακές  •  Εισήγηση Βενιζέλου- ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ  •  Σύγκρουση για 
ΔΕΗ- ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, ΟΙ 4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΤΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Στα 66,7 δισ. ευρώ οι 
εγγυήσεις που έχει δώσει το Δημόσιο για δάνεια- ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΒΟΜΒΑ- Έκρηξη σημειώνουν  οι εγγυήσεις σε τράπεζες, ΔΕΚΟ, 
φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που βρέθηκαν στο έλεος 
της κρίσης- «Κούρεμα» των εγγυημένων δανείων στο μισό απαιτεί η 
τρόικα για να ανασάνει ο προϋπολογισμός από τις καταπτώσεις των 
2 δισ. ευρώ  •  ΟΤΕ: ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ… ΜΟΝΤΕΛΟ  •  Από φόρους εισοδήματος και «χαράτσια» σε 
ακίνητα και αυτοκίνητα- ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΕΝΝΙΑ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΞΙ 

ΜΗΝΕΣ   •  ΔΕΗ- Δημοψήφισμα: ΜΑΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Βραχυκύκλωσε την κυβέρνηση ο Β. 
Μεϊμαράκης για το δημοψήφισμα- ΕΧΟΥΝ ΡΕΥΜΑ ΟΙ «120» ΓΙΑ ΔΕΗ- 
Πράσινο φως από τον πρόεδρο της Βουλής σε  ΣΥΡΙΖΑ- ΚΚΕ- ΔΗΜΑΡ- 
Κόκκινη κάρτα από το Μαξίμου στη συζήτηση των τριών προτάσεων  •  
ΣΚΟΤΣΕΖΙΚΟ ΝΤΟΥΣ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  •  Έντβαρντ Σεβαρντνάντζε: 
ΕΦΥΓΕ Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΕΣΤΡΟΪΚΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ξεκινούν μέσα στον Ιούλιο προγράμματα για 
ιδιωτικές επιχειρήσεις- 6 ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ 113.000 
ΑΝΕΡΓΟΥΣ  •  ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ  •  Στα ιστορικά κέντρα Αθήνας, Θεσσαλονίκης και άλλες 
8 τουριστικές περιοχές- Αντιδρά ξανά το ΠΑΣΟΚ- ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΘΕ 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ  •  Τον Οκτώβριο η Ολομέλεια διαμηνύει το 
Μαξίμου- ΕΜΠΛΕΞΑΝ ΤΙΣ «ΓΡΑΜΜΕΣ» ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗ «ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ».

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αποκάλυψη: Μυστικός δείπνος στην Κηφισιά 
για να δεχθεί να στηρίξει τον εκλεκτό του Βενιζέλου στις εκλογές 
των πρυτάνεων- Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΑ ΣΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ  •  
ΜΠΛΑΚΑΟΥΤ ΠΑΛΙ ΣΤΟ TAXIS! ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ- Θεματοφύλακες 
του κακού παρελθόντος.

Η ΑΥΓΗ: Στρατηγική ήττα της κυβέρνησης με αφορμή τη ΔΕΗ- 
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΑΜΑΡΑ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- Πύρρειος νίκη η καταστολή 
της απεργίας των εργαζομένων με το αντιδημοκρατικό μέτρο της 
επιστράτευσης.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ ΔΥΟ ΑΚΟΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 
ΖΑΧΑΡΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Συγκλονιστικά τα όσα κατέθεσε ο Αρχιμανδρίτης 
Βασίλειος Γοντικάκης, προ-Ηγούμενος της Μονής Ιβήρων του Αγίου 
Όρους- 12 «ΑΟΡΑΤΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ» ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΕ 
10 ΠΕΡΙΟΧΕΣ- Τα καταστήματα στα κέντρα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, 
σε Χαλκιδική, Ραφήνα. Πικέρμι, Ρόδο, Κω, Σύρο, Μύκονο, Θήρα • 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ- 
Τα σχέδια για έναν εθνικό φορέα συνταξιοδότησης  •  ΔΕΝ ΘΑ 
ΔΟΘΕΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  •  ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  •  «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» 
EUROGROUP ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ 1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ- Πιέσεις στην Αθήνα για 
να μην υπάρξει χαλάρωση  •  ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ- Διαγωνισμούς με σαφείς όρους θέλουν οι 
πετρελαϊκές.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Νέα έκκληση του υπουργείου για υποβολή δηλώσεων- 
«ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ» 1 ΕΚΑΤ. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ  •  Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Κως, Μύκονος, Σαντορίνη- ΑΝΟΙΚΤΑ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΕ 9 ΠΕΡΙΟΧΕΣ  •  «Αβάσταχτα τα 
σημερινά επίπεδα δανεισμού»- «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ IFO  •  «Δεν μπορούμε να κρατάμε σε ομηρεία έναν 
τεράστιο αριθμό επιχειρήσεων»- ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΩΡΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ- Ν. Δένδιας: Τέλη Σεπτεμβρίου έτοιμο το 
κυβερνητικό σχέδιο  •  Θετική Έκθεση: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΒΛΕΠΕΙ» Η CITIGROUP.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αλλάζουν διατάξεις που λειτουργούσαν 
ως αντικίνητρα- ΦΙΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ- Ενδιαφέρον για συμμετοχή σε νέες εισαγωγές 
εταιρειών  •  Φορολογία: ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  •  Ιστορικό Κέντρο: ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΙΣ 
ΚΥΡΙΑΚΕΣ  •  Υδρογονάνθρακες: ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ 
ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ  •  Δημόσιο: ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟ.
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ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-18 | 8/07/2014

Χειρόφρενο στην εύκολη λήψη αποφάσεων για απεργίες 
βάζει η κυβέρνηση μαζί με αλλαγές στον συνδικαλιστικό 
νόμο. Η αλλαγή του τρόπου λήψης των αποφάσεων 
για απεργιακές κινητοποιήσεις, το νέο καθεστώς για 
τη χρηματοδότηση των συνδικάτων, η επαναφορά της 
ανταπεργίας και ο περιορισμός των συνδικαλιστικών 
αδειών αναμένεται να μπουν στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων κατά την επικείμενη επίσκεψη της 
τρόικας, τις επόμενες ημέρες, στην Αθήνα. Η κυβέρνηση 
φέρεται αποφασισμένη να προχωρήσει στην αλλαγή 
του συνδικαλιστικού νόμου ως το τέλος του 2014, αφού 
προηγηθεί διάλογος με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. 
Πρόκειται πάντως για αλλαγές που προκαλούν ήδη 
τις έντονες αντιδράσεις του ΠαΣοΚ και αναμένεται να 
αποτελέσουν εστία αναταράξεων στους κόλπους της 
κυβέρνησης. Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές έρχονται λίγες 
ημέρες μετά την επιστράτευση των εργαζομένων στη ΔΕΗ 
ύστερα από την απόφαση της ΓΕΝΟΠ να προχωρήσει σε 
απεργία για την ιδιωτικοποίηση της «μικρής ΔΕΗ» και 
ενώ η τρόικα πιέζει για αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο 
στα ευρωπαϊκά πρότυπα, στο πλαίσιο της συμφωνίας που 
επήλθε με την κυβέρνηση κατά την τελευταία αξιολόγηση 
της ελληνικής οικονομίας. «Θα πρέπει να τεθεί τέλος στις 
"απεργίες μειοψηφιών" και τα ανεξέλεγκτα δικαιώματα 
συνδικαλιστών» τόνιζε χθες στέλεχος του υπουργείου 
Εργασίας. «Δεν μπορεί να υποχρεωνόμαστε σε συνεχείς 
επιστρατεύσεις απεργών για να λειτουργήσει η κοινωνία 
και την ίδια στιγμή να διατηρούμε τη δυνατότητα 
ολιγομελών σωματείων να ακινητοποιούν δημόσιες 
επιχειρήσεις» υπογράμμιζε η ίδια πηγή.
Οι τέσσερις ανατροπές που σχεδιάζονται - έπειτα από 32 
χρόνια ισχύος του πλέον φιλελεύθερου συνδικαλιστικού 
νόμου της Ευρώπης, του 1264/1982 - είναι οι εξής:
1. Αλλαγή στον τρόπο λήψης των αποφάσεων για 
απεργιακές κινητοποιήσεις. Σήμερα οι απεργίες μπορούν 
να προκηρυχθούν στις περισσότερες περιπτώσεις 
με αποφάσεις μόνο των διοικητικών ή των γενικών 
συμβουλίων των οργανώσεων. Με την προωθούμενη 
νέα διάταξη, η προκήρυξη απεργίας για να είναι νόμιμη 
πρέπει να έχει υπερψηφιστεί από το 50%+1 των μελών 
του συνδικάτου. Δηλαδή θα προϋποθέτει τη σύγκληση της 
γενικής συνέλευσης και τη συμμετοχή των εργαζομένων 
στη λήψη της απόφασης, καθώς επίσης μεγαλύτερο χρόνο 
προειδοποίησης και υποχρεωτικά στάδια διαβουλεύσεων 
ανάμεσα στα σωματεία και την εργοδοτική πλευρά. Στον 
Νόμο 1264/82 για την κήρυξη απεργίας προβλέπονται 
τα εξής: «Απεργία στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις κηρύσσεται με απόφαση της γενικής 
συνέλευσης.
Για ολιγόωρες στάσεις εφόσον δεν πραγματοποιούνται την 
ίδια ημέρα ή μέσα στην ίδια εβδομάδα αρκεί απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου. Η απεργία στις πρωτοβάθμιες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις ευρύτερης περιφέρειας 
η πανελλαδικής έκτασης κηρύσσεται με απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου, όπως και οι απεργίες των 
δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων».
2. Επαναφορά της ανταπεργίας (λοκάουτ). Πρόκειται 
για το κλείσιμο της επιχείρησης από τον εργοδότη σε 
περιπτώσεις απεργιών διαρκείας των εργαζομένων, την 
οποία προέβλεπε ο Νόμος 330/1976 (του τότε υπουργού 
Εργασίας Κωνσταντίνου Λάσκαρη) και την απαγόρευσε ο 
Νόμος 1264 το 1982, επί υπουργίας Απ.
Κακλαμάνη. Το μέτρο αυτό ισχύει ακόμη σε πολλές χώρες 
της Ευρώπης.
3. Επανεξέταση του τρόπου και των πηγών 
χρηματοδότησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Σήμερα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις χρηματοδοτούνται 
από το κράτος με ένα κονδύλι το οποίο παρακρατεί ο 
εργοδότης ως ποσοστό από τις εισφορές που πρέπει 
να καταβάλλει για τους εργαζομένους. Η μορφή αυτής 
της χρηματοδότησης έχει αναγκαστικό χαρακτήρα για 
τη συμμετοχή των εργαζομένων στο σωματείο. Στην 
Ευρώπη, που αποτελεί πιλότο των όποιων αλλαγών, η 
χρηματοδότηση καλύπτεται απευθείας μέσω συνδρομών 
των μελών των συνδικάτων.
4. Αλλαγή στο καθεστώς των συνδικαλιστικών αδειών. 
Σήμερα ένας μεγάλος αριθμός συνδικαλιστικών 
στελεχών - κυρίως στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 
τομέα - δεν εργάζεται, κάνοντας χρήση των λεγόμενων 
συνδικαλιστικών αδειών.
Το καθεστώς θα γίνει αυστηρότερο σε ό,τι αφορά το ποιοι 
θα δικαιούνται και πώς θα χορηγούνται οι άδειες αυτές.
Η νέα συνδικαλιστική νομοθεσία θα πρέπει να ψηφιστεί 
μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Το κείμενο της αξιολόγησης 
αναφέρει ότι πρέπει να έχει προηγηθεί τον Σεπτέμβριο 
του 2014 «διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, 
προκειμένου να νομοθετηθούν οι αναγκαίες μεταβολές 
που θα φέρουν το ελληνικό πλαίσιο σε ευθυγράμμιση με 
τις καλές πρακτικές και σε πλήρη σεβασμό με τις διεθνείς 
συμβάσεις που εφαρμόζονται».
Οι αναφορές στο κείμενο αξιολόγησης καθιστούν σαφές 
ότι το κέντρο βάρους των αλλαγών αφορά τον τρόπο 
λήψης απεργιακών αποφάσεων.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-9 | 8/07/2014

Σε 9-10 μήνες από σήμερα εκτιμάται ότι θα κατατεθούν 
οι προσφορές, είτε από μεμονωμένες εταιρείες είτε 
από κονσόρτσιουμ πετρελαϊκών, για τις έρευνες 
υδρογονανθράκων στα 20 μπλοκ που έχουν οριοθετηθεί 
στο Ιόνιο και τη θάλασσα της Ν. Κρήτης.
Αμέσως μετά, αφού αξιολογηθούν οι προσφορές από την 
Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, θα 
ορισθούν οι ανάδοχοι και θα υπογραφούν οι αντίστοιχες 
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συμβάσεις, περί τα μέσα του 2015.
Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΚΑ, η ηγεσία και τα στελέχη 
του εκφράζουν την απόλυτη ικανοποίησή τους από την 
παρουσίαση που έγινε προ ημερών στο Λονδίνο. Και 
αυτό διότι διαπίστωσαν προδήλως το έντονο ενδιαφέρον 
μεγάλων «παικτών» του κλάδου (EXXON, Chevron, 
Total, Anaάarco, NOBLE, ENEL, BP) και αρκετών 
μικρομεσαίων. «Η ανταπόκριση φαίνεται πως ήταν 
θετική», σημειώνεται αρμοδίως, ενώ υπογραμμίζεται πως 
έπαιξαν ρόλο η συνέπεια στις εξαγγελίες και η τήρηση 
των χρονοδιαγραμμάτων σε όλη την προεργασία των δύο 
τελευταίων ετών (σεισμικές έρευνες, διασκορπίσεις, 
ερμηνεία δεδομένων κ.λπ.).
Κυρίαρχο στοιχείο του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε,  
τόσο στο Λονδίνο όσο και σε παρουσιάσεις που 
προηγήθηκαν (Αμστερνταμ, Χιούστον, Βαρκελώνη), από 
πολλές πλευρές για τον ελληνικό χώρο είναι -κατά το 
ΥΠΕΚΑ- η μεγάλη ανασφάλεια για την απεξάρτηση της 
Ε.Ε. από την προμήθεια ενεργειακών προϊόντων τρίτων 
χωρών. Ήδη τα δεδομένα στη Μεσόγειο αλλάζουν το 
τοπίο (Κύπρος - Ισραήλ), οπότε διαμορφώνεται μια νέα 
κατάσταση η οποία προσελκύει τους ομίλους, καθώς οι 
ενδείξεις για ύπαρξη κοιτασμάτων με βάση τις σεισμικές 
έρευνες είναι ισχυρές.
   Κατά τις προσεχείς δύο εβδομάδες θα σταλεί προς 
δημοσίευση η προκήρυξη του διαγωνισμού στην 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η δημοσίευση 
προβλέπεται να γίνει στις αρχές του φθινοπώρου, 
θα περάσει μετά ένα 6μηνο και θα κατατεθούν οι 
προσφορές, εν συνεχεία θα απαιτηθούν 3-4 μήνες για να 
αξιολογηθούν και η υπόθεση θα μπει, από εκεί και πέρα, 
στην τελική ευθεία για υπογραφές συμβάσεων.
Στο μεταξύ, θα έχουν συντελεσθεί η εκπόνηση της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (η στρατηγική 
αυτή μελέτη ολοκληρώνεται σύντομα), η δημοσίευση της 
ΚΥΑ για την κατανομή του περιφερειακού φόρου μεταξύ 
περιφερειών και δήμων, όπως επίσης η στελέχωση της 
ΕΔΕΥ (ανεξάρτητη αρχή με επικεφαλής την καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Σοφία Σταματάκη) με αποσπάσεις (5 
άτομα από το Δημόσιο) και νέες προσλήψεις (20 άτομα) 
ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Η προκήρυξη θα 
αποκλείει από το διαγωνισμό τις offshore εταιρείες, 
όπως και τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε διαφορετικές 
κοινοπραξίες για την ίδια περιοχή. Να σημειωθεί ότι 
τα έσοδα του Δημοσίου, εκτός από τη φορολογία (20%) 
και τον περιφερειακό φόρο (5%), περιλαμβάνουν και τα 
δικαιώματα, που κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος 
του κοιτάσματος.
   Ακόμη, όπως έγινε γνωστό, σε κανένα στάδιο της 
διαδικασίας, από τις σεισμικές έρευνες μέχρι τη 
δημοσιοποίηση του χάρτη των θαλάσσιων οικοπέδων, 
δεν υπήρξε οποιασδήποτε μορφής αντίδραση από τις 
συνορεύουσες χώρες. Κατά τους ειδικούς, πάντως, τα 
χαρακτηριστικά που έχει καταγράψει η PGS στην περιοχή 

της Ν. Κρήτης επιβάλλουν συμπράξεις μικρομεσαίων 
ενδιαφερομένων με μεγάλες εταιρείες, λόγω του 
υψηλού κόστους έρευνας, εξόρυξης και εκμετάλλευσης. 
Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν με νόημα ότι σε όλα τα 
«οικόπεδα» ιδιοκτήτης παραμένει το ελληνικό Δημόσιο 
και η κάθε εταιρεία αγοράζει δικαιώματα χρήσης 
δεδομένων. Προσθέτουν δε ότι τα μπλοκ, όσα και αν 
είναι, ανεξαρτήτως πόσα τελικά θα επιλεγούν, σε καμία 
περίπτωση δεν «καίγονται», διότι κάθε περιοχή αποκτά 
προστιθέμενη αξία στην πορεία με την ωρίμανση της 
αγοράς.
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Στις αρχές του φθινοπώρου θα είναι έτοιμη η κυβέρνηση 
να παρουσιάσει το σχέδιο εξυγίανσης υπερχρεωμένων, 
αλλά με βιώσιμα χαρακτηριστικά, επιχειρήσεων, όπως 
δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ ο υπουργός 
Ανάπτυξης, κ. Ν. Δένδιας.
Μάλιστα, ο κ. Δένδιας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες 
σύμφωνα με τις οποίες, η εταιρεία KPMG, ο σύμβουλος 
του υπουργείου για την αναμόρφωση της προπτωχευτικής 
διαδικασίας, εισηγείται εκτός από «κούρεμα» δανείων και 
«κούρεμα» οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία 
για όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης, «υπάρχει μια πάρα 
πολύ απλή λύση ενός κοινωνικού δαρβινισμού, ότι θα 
τα κλείσουμε όλα, θα τα βγάλουμε όλα στο σφυρί και θα 
τελειώνουμε. Αυτό δεν είναι πολιτική. Εάν περιμένουμε 
να αναπτυχθεί η οικονομία από νέα σχήματα που θα 
δημιουργηθούν στο μέλλον, μέσα από ξένες επενδύσεις 
που θα έρθουν, θα χρειαστούν πέντε χρόνια για να 
απορροφήσουμε την ανεργία ή δέκα-είκοσι, δεν ξέρω και 
εγώ πόσα». Στο μεταξύ, στα 4,59 δισ. ευρώ μειώθηκαν 
τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό 
τομέα το Μάιο, από 4,7 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, ενώ οι 
εκκρεμείς επιστροφές φόρου ανήλθαν σε 549 εκατ. ευρώ, 
από 531 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο 
Οικονομικών οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων 
υποχώρησαν στα 2,946 δισ.
ευρώ, έναντι 2,965 δισ. ευρώ τον Απρίλιο. Τα χρέη του 
ΕΟΠΠΥ αυξήθηκαν στα 1,957 δισ. ευρώ, από 1,946 δισ. 
ευρώ τον Απρίλιο.
Μείωση κατέγραψαν οι οφειλές των νοσοκομείων που 
ανήλθαν τον Μάιο σε 810 εκατ. ευρώ, από 831 εκατ.
ευρώ τον Απρίλιο.
Οι οφειλές των υπουργείων μειώθηκαν τον Μάιο σε 
253 εκατ. ευρώ, από 264 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο και οι 
οφειλές της τοπικής αυτοδιοίκησης σε 395 εκατ. ευρώ, 
από 431 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.
Τα λοιπά νομικά πρόσωπα μείωσαν τα χρέη τους στα 186 
εκατ. ευρώ, από 211 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.


