
Λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος, το newsletter θα κυκλοφορήσει
κανονικά την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τι πράγματι συμβαίνει με τις διαπραγματεύσεις; 
«Σύγχυση» υποστήριξε χτες στην ηλεκτρονική 
έκδοση το Der Spiegel, αναφέροντας πως η πορεία 
των συνομιλιών αξιολογείται πολύ διαφορετικά 
από τους συμμετέχοντες. Η δήλωση του Έλληνα 
πρωθυπουργού ότι «βρισκόμαστε στην τελική 
ευθεία», προκάλεσε έκπληξη στον Σόιμπλε, έκανε 
τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Σταϊνμάγερ να 
καλέσει την κυβέρνηση Τσίπρα να βιαστεί και την 
Κομισιόν να εντείνει τις πιέσεις προς την Αθήνα.
Με σαφώς χιουμοριστική διάθεση, η γερμανική 
εφημερίδα Tageszeitung επισήμανε πως «ενώ η 
χρεοκοπία που προαναγγελλόταν επί εβδομάδες δεν 
επήλθε ούτε το Πάσχα αλλά ούτε και την Πεντηκοστή, 
όλα τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην 5η Ιουνίου», 
για να σημειώσει ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν 
πολλές και διαφορετικές προθεσμίες: την 30η 
Ιουνίου εκπνέει η παράταση για να επιτευχθεί 
συμφωνία στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, ενώ 
στις 28 Απριλίου του 2054 να καταβάλει η Ελλάδα 
την τελευταία δόση στο ευρωπαϊκό ταμείο διάσωσης. 
Συμπέρασμα, του συντάκτη: «το θέατρο της 
χρεοκοπίας είναι σκηνοθετημένο προκειμένου να 
προχωρήσει η Ελλάδα σε μεταρρυθμίσεις».
Η Welt, υπογράμμισε ότι ακόμη και οι διαψεύσεις 
από τις Βρυξέλλες δεν κατάφεραν να επισκιάσουν 
την αισιοδοξία που εξέπεμψε η Αθήνα, «προφανώς οι 
αγορές είναι βέβαιες ότι οι Ευρωπαίοι δεν πρόκειται 
να αφήσουν την Ελλάδα να καταρρεύσει», ενώ η 
Süddeutsche Zeitung σχολίασε: «Οι συνομιλίες 
μεταξύ της Ελλάδας και των υπολοίπων ευρωπαϊκών 
χωρών δεν διακρίνονται μόνον για την έλλειψη 
χρημάτων, αλλά κυρίως για την έλλειψη αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης».
Αυτή είναι η «ματιά» του γερμανικού Τύπου, η δική 
μας άλλη…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η αναπληρώτρια υπουργός Οικονο-
μικών Νάντια Βαλαβάνη ανακοίνω-
σε ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο 
θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο με τις 
νέες αντικειμενικές αξίες. «Είμαστε 
στο τέλος. Θεωρώ ότι σε ένα 15ήμε-
ρο θα μπορώ να έχω καταθέσει ένα 
νομοσχέδιο για θέματα δημόσιας 
περιουσίας στη Βουλή που ένα τμή-
μα του θα αποτελεί και η υπόθεση 
της αναπροσαρμογής, με βάση και 
τις κατευθύνσεις του Συμβούλιου 
Επικρατείας, των αντικειμενικών αξι-
ών», είπε η υπουργός μιλώντας σε 
ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας. 
Σημειώνεται πως η απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας που 
εξεδόθη τον προηγούμενο Νοέμ-
βριο προέβλεπε ότι οι αλλαγές στις 
αντικειμενικές τιμές θα πρέπει να 
γίνουν μέχρι τον Ιούνιο. 

Αποστάσεις ωστόσο κρατά ο πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών 
Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος, Δη-

μήτρης Μπινιάρης. «Αυτό που ενδια-
φέρει τον κόσμο είναι το αν κάποιος 
έχει ένα ακίνητο, το οποίο έχει δύο 
εκατ. ευρώ αντικειμενική αξία και η 
εμπορική του αξία είναι ένα εκατ. 
ευρώ, τότε να πληρώσει φόρο για 
ένα εκατ. Ευρώ». Από τη πλευρά 
του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ακινήτων, Στράτος 
Παραδιάς, δήλωσε πως τίποτα από 
αυτά τα στοιχεία που δημοσιεύονται 
δεν είναι σίγουρο ότι θα ισχύσουν. 
«Αναγκαίο είναι να μην υπάρχουν 
πουθενά αυξήσεις σε τιμές ζώνης, 
αλλά να υπάρξουν μόνο μειώσεις, οι 
οποίες αναγκαστικά να είναι οριζό-
ντιες και να έχουν σχέση με το ύψος 
των τωρινών τιμών ζώνης» σημειώ-
νει και προσθέτει πως «θα χρειαστεί 
μείωση των συντελεστών εμπορικό-
τητας και ιδιαίτερα στους υψηλούς 
συντελεστές, οι οποίοι πολλαπλασι-
άζουν την αξία της τιμής ζώνης επί 
το κατάστημα».

Για τις αλλαγές 
θα ληφθούν 
υπόψη στοιχεία 
της Τράπεζας της 
Ελλάδος: οι αντι-
κειμενικές τιμές 
είναι σήμερα 
περίπου 15%-
20% υψηλότερες 
κατά ΜΟ από τις 
πραγματικές.

ΣΗΜΕΡΑ

Νέες αντικειμενικές αξίες  
για τα ακίνητα

ΕΤΟιΜάζΕι νΟΜΟσχΕδιΟ ΤΟ ΥΠΟιΚ

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
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 29-05-2015

άΘΗνά
➦  Εκδήλωση με θέμα: «Μουσεία για τον 21Ο 
αιώνα: παράδοση και νεωτερικότητα» διοργα-
νώνεται σήμερα -στο Μουσείο Μπενάκη (κτίριο 
Πειραιώς), στις 19.00-  από το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Αρχιτεκτονικής.

 Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Πατρών –σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Επιστημών Χημικής Μηχανικής  (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)- 
διοργανώνει το 10ο πανελλήνιο επιστημονικό 
συνέδριο (10ο ΠΕΣΧΜ), το οποίο και θα διεξα-
χθεί στην πόλη της Πάτρας, από τις 4 έως τις 6 
Ιουνίου 2015. 
 Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 
το συνέδριο θα επικεντρωθεί στην προβολή 
των διεπιστημονικών περιοχών, στις οποίες 
επεκτείνεται η Χημική Μηχανική, όπως και 
στην ενίσχυση των σχέσεων με την βιομηχανία. 
Παράλληλα, έμφαση θα δοθεί στην τρέχουσα 
κατάσταση και το μέλλον της εκπαίδευσης και 
της απασχόλησης του Χημικού Μηχανικού στην 
Ελλάδα και τον κόσμο, στις ιδιαίτερα δύσκολες 
σημερινές συνθήκες.

Θεματικές περιοχές:
-Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
-Φυσικές διεργασίες
-Μηχανική διεργασιών & συστημάτων
-Βιοχημική Μηχανική / Βιοτεχνολογία
-Περιβάλλον
-Ενέργεια
-Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική
-Υλικά
-Φαινόμενα Μεταφοράς
-Πολυμερή
-Τρόφιμα
-Εκπαίδευση
-Ασφάλεια / Υγιεινή
-Διασφάλιση Ποιότητας
-Ειδικά Θέματα Βιομηχανίας
Πληροφορίες: www.pesxm10.gr

   Το ευρωπαϊκό συνέδριο «Ναυτιλία, Συν-
δυασμένες Μεταφορές και Λιμένες» 2015 
(ECONSHIP 2015), με θέμα “Shipping and 
Ports at Crossroads: Competition, Global 
Sourcing and Regulatory Challenges” θα 
πραγματοποιηθεί στην πόλη της Χίου, από 
τις 24 ως τις 27 Ιουνίου 2015. 
Στο ECONSHIP 2015 αναμένεται να συμμε-
τάσχουν περισσότεροι από 200 ερευνητές 
και ειδικοί αναλυτές από όλο τον κόσμο για 
να παρουσιάσουν επιστημονικές μελέτες 
και να πάρουν μέρος, στις συζητήσεις 
για τα διδάγματα του παρελθόντος και 
τις προοπτικές του μέλλοντος. Κατά την 
διάρκεια του συνεδρίου, θα πραγματοποιη-
θούν ειδικές συνεδρίες με την συμμετοχή 
της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής 
βιομηχανίας και με θέματα ειδικού ενδια-
φέροντος για την επιχειρηματική κοινότητα 
και τη ναυτιλιακή αγορά.
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της 
Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομο-
λόγων (IAME) και της Ένωσης Ναυτιλιακών 
Οικονομολόγων Ελλάδας (ΕΝΟΕ) και διορ-
γανώνεται από το Τμήμα Ναυτιλίας και Επι-
χειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου. Οι εργασίες του θα διεξαχθούν 
στο χώρο του Ιδρύματος "Μαρία Τσάκος".

Ναυτιλία, συνδυασμένες 
μεταφορές και λιμένες   

10o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής  

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

10-12
Ιουνίου
2015

10-12
Ιουνίου
2015

3
Ιουνίου
2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 6ο Διεθνές συνέδριο: "Ασφαλτικά 
Μίγματα και Οδοστρώματα" (6th ICONFBMP)  
ΘΕσσάΛΟνιΚΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Πανελλήνιο συνέδριο: "Νέες Τεχνο-
λογίες και Πολιτική Προστασία" 
χάνιά

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Οι μηχανικοί γνωρίζουν τη διαμε-
σολάβηση: νέοι δρόμοι στο επάγγελμα και στην 
επίλυση των διαφορών»
ΘΕσσάΛΟνιΚΗ

Εργαστήριο Οδοποιίας Τμή-
ματος Πολιτικών Μηχανικών 
Α.Π.Θ., σε συνεργασία με ξένα 
Πανεπιστήμια

Πολυτεχνείο Κρήτης

Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 
ΤΕΕ, Σύνδεσμος Ελλήνων 
Διαμεσολαβητών 

   Το Τεχνικό Επιμελητήριο/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα 
με θέμα: «Αποκατάσταση και Ενίσχυση Κτιρίων»,  η οποία και θα πραγματοποιηθεί στο 
Αίγιο (Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου "Αλέκος Μέγαρης", Παλαιό Νοσοκομείο, Κανελλοπού-
λου 12) στις 4 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:00. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου για την αποκα-
τάσταση σεισμοπλήκτων κτιρίων καθώς και η εφαρμογή των εθνικών και Ευρωπαϊκών 
κανονισμών και κωδίκων στην αποκατάσταση και ενίσχυση κτιρίων. Ομιλητές στην 
ημερίδα θα είναι οι: Κλεάνθη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύντρια της Διεύθυνσης 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, Διαμαντόπουλος Φώτης, Πολιτικός 
Μηχανικός, Στέλεχος της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστρο-
φών,  Δρίτσος Στέφανος, Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, 
Κουφόπουλος Πέτρος, αν. καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών. Κατά 
την έναρξη της ημερίδας θα γίνει παρουσίαση της Α’ Φάσης Συγκρότησης του Μητρώου 
Εθελοντών Μηχανικών Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής Ελλάδας από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Αθανάσιο 
Γιανναδάκη, Δρ. Μηχανολόγο και Αεροναυπηγό Μηχανικό.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
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Γιώργος Στασινός

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
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Παράταση του ΕΣΠΑ για ένα τουλάχιστον εξάμηνο  
ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ

Στο προσκήνιο και πάλι οι δασικοί χάρτες 

Εκλογές στον ΠΣΔΜ-Η

Με επιστολή της η ΠΕδΜΕδΕ προς τον αρμόδιο 
Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, ναυτιλίας και 
Τουρισμού ζητά την παράταση του ΕσΠά για 
ένα τουλάχιστον εξάμηνο αφού, σύμφωνα με 
τη ΠΕδΜΕδΕ, το μεγαλύτερο μέρος των έργων 
στη χώρα είναι σε διακοπή, λόγω της στάσης 
των πληρωμών,  με συνέπεια να κινδυνεύει να 
χαθεί 1 δις ευρώ από το ΕσΠά από πιθανή απέ-
νταξη των έργων αυτών. Οι καθυστερήσεις των 
πληρωμών των εκτελεσμένων εργασιών, δηλα-
δή η άτυπη στάση πληρωμών έχει ως συνέπεια 
την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των έργων,  ή  
τη διακοπή των εργασιών ή ακόμη και τη  δι-
άλυση των συμβάσεων,  συνεχίζει η Ένωση, 
τονίζοντας με αυτό τον τρόπο την στασιμότητα 

του κατασκευαστικού κλάδου και την ασφυξία 
στην οποία έχει περιέλθει η βιομηχανία των 
κατασκευών.
Εκτός της δεδομένης αδυναμίας απορρόφησης 
των κοινοτικών κονδυλίων  έως το τέλος του 
2015, η ΠΕδΜΕδΕ  τονίζει και τον ορατό κίνδυ-
νο  τα έργα να μείνουν ημιτελή, ν’ απενταχθούν  
από το ΕσΠά και πιθανόν η χώρα μας να υπο-
χρεωθεί να επιστρέψει σημαντικά  χρηματικά 
ποσά  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση. στο ντόμινο 
αυτό προστίθενται σωρεία  πτωχεύσεων  και 
σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας.
δεδομένου ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα 
του ΕσΠά έχουν εισέλθει στην τελική  φάση  
υλοποίησης τους και απομένει  ένα εξάμηνο 

μέχρι τη λήξη της επιλεξιμότητας των δαπανών 
τους, η ΠΕδΜΕδΕ ζητά την παράταση του ΕσΠά 
για έξι μήνες, κίνηση που θα αποτρέψει τους 
κινδύνους και θα επιτρέψει την απορρόφηση 
των κοινοτικών κονδυλίων. σε αυτή τη βάση η 
ΠΕδΜΕδΕ προτείνει ως μόνη λύση τη νομοθε-
τική  παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργού για 
την παράταση του ΕσΠά τουλάχιστον για ένα 
ακόμα εξάμηνο με στόχο  να εξαλειφθεί κάθε 
πιθανότητα αστοχίας, να επιτευχθούν ορθά και 
έγκαιρα αποτελέσματα, προς το  συμφέρον των 
ιδίων των έργων, του  δημοσίου συμφέροντος, 
του εθνικού προϋπολογισμού  και των  αναδό-
χων, εργοληπτών δημοσίων έργων, μελών της 
Ένωσης.

σύμφωνα με την εφημερίδα το Βήμα, μέσα στον ιούνιο αναμένεται ότι θα 
είναι έτοιμο σχέδιο νόμου του ΥΠάΠΕν το οποίο θα περιλαμβάνει ρυθμί-
σεις που θα επιταχύνουν τις διαδικασίες κύρωσης των δασικών χαρτών, 
οι οποίοι υπολογίζεται ότι αφορούν περίπου το 50%της ελληνικής επι-
κράτειας. στο «παιχνίδι» μπαίνουν και πάλι τα δασαρχεία, ενώ παραμέ-
νουν και οι υπηρεσίες του Κτηματολογίου. στόχος είναι να αναρτηθούν 
άμεσα όλες οι έτοιμες μελέτες που βρίσκονται εδώ και 20 χρόνια στα 
συρτάρια των δασικών υπηρεσιών. Οι χάρτες αυτοί, οι οποίοι οε πολλές 
περιπτώσεις δεν αναρτήθηκαν διότι δεν υπήρχε βούληση να «σπάσουν 
αβγά» σε περιοχές με έντονα προβλήματα αμφισβήτησης του δασικού 
χαρακτήρα αλλά και προβλήματα καταπάτησης δασικών εκτάσεων, υπο-
λογίζεται ότι αφορούν περίπου το 50% της ελληνικής επικράτειες. Είναι 
χαρακτηριστικό άτι, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η προη-
γούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου, μόνο στην άττική υπάρχουν 
145 αυθαίρετοι οικισμοί. δεν είναι τυχαίο ότι στην ευρύτερη περιοχή του 
Λεκανοπεδίου έχουν αναρτηθεί μόνο τρεις χάρτες νια τις περιοχές του 
Μαραθώνα, της Πεντέλης και της νέας Πεντέλης, οι οποίοι ακόμη δεν 
έχουν κυρωθεί καθώς εκκρεμούν περί τις 3.000 αντιρρήσεις πολιτών.
Οι παλαιοί δασικοί χάρτες ωστόσο χρειάζονται επικαιροποίηση προκει-
μένου να ενσωματώσουν πράξεις μεταγενέστερες της διοίκησης, οι οποί-
ες αφορούν χαρακτηρισμούς και αποχαρακτηρισμούς. Μάλιστα, δασικοί 
χάρτες που αντιστοιχούν σε περίπου 20% της επικράτειας είναι θεωρημέ-
νοι και θα μπορούσαν να αναρτηθούν. Όπως υποστηρίζει ο αναπληρωτής 
υπουργός Παραγωγικής άνασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γιάννης Τσιρώνης πρέπει άμεσα οι χάρτες να αναρτηθούν ώστε να γίνουν 

οι αντιρρήσεις. «Θα δώσουμε οδηγίες προς τους νομικούς που θα τις επι-
δικάσουν σε πρώτο βαθμό» αναφέρει ο κ. Τσιρώνης. Ωστόσο το υπουργείο 
φαίνεται ότι προχωρεί στο άγνωστο καθώς, όπως σημειώνει ο ίδιος, «από 
τα είδη των αντιρρήσεων θα διαπιστώσουμε αν χρειάζεται κάποια νομο-
θετική ρύθμιση, σε ορισμένες περιπτώσεις ανταλλαγή γης, αν απαιτούνται 
απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις κ.τ.λ.». Και καταλήγει: «Όσο καθυστερού-
με περιοχές που δεν είναι επίδικες γίνονται. Κάποιοι θα ευχαριστηθούν, 
κάποιοι θα δυσαρεστηθούν. Παραλάβαμε μια φαυλότητα δεκαετιών».

Ο Πανελλήνιος σύλλογος διπλωματούχων 
Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων (ΠσδΜ-Η) 
θα πραγματοποιήσει εκλογές για την ανά-
δειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και 
Εξελεγκτικής Επιτροπής, την Κυριακή 7 
ιουνίου 2015 από ώρα 8.00 μέχρι 20.00.
Εκλογικά Τμήματα θα υπάρχουν σε όλους 
τους νομούς, όπου έχουν έδρα τα Περι-

φερειακά Τμήματα του ΠσδΜ-Η καθώς και 
στη Θεσσαλονίκη. Η ακριβείς τοποθεσίες 
των εκλογικών τμημάτων θα ανακοινωθούν 
έγκαιρα από την Εφορευτική Επιτροπή. Για 
τα μέλη με έδρα τον ν. άττικής οι εκλογές 
θα διεξαχθούν στο ΤΕχνιΚΟ ΕΠιΜΕΛΗΤΗ-
ΡιΟ ΕΛΛάδΟσ (νίκης 4, άθήνα), στην άί-
θουσα Εκδηλώσεων, 1ος όροφος, την Κυ-

ριακή 7 ιουνίου 2015 από  08:00 έως 20:00. 
στις εκλογές μπορούν να ψηφίσουν όλα τα 
μέλη του συλλόγου πληρώνοντας το αντίτι-
μο των 2 ευρώ κατά την προσέλευσή τους 
στην κάλπη. Υπενθυμίζεται ότι οι ψηφοφό-
ροι πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα 
μέλους του ΤΕΕ ή το δελτίο άστυνομικής 
Ταυτότητας.
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Ξεκινά η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα έξυπνης 
εξειδίκευσης για την ενέργεια, (http://
s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy) η 
οποία θα υποστηρίζει περιφέρειες και κράτη 
μέλη ως προς την αποτελεσματικότερη χρήση 
της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής 
για την προώθηση της αειφόρου ενέργειας. 
Η πλατφόρμα θα βοηθά τις περιφέρειες να 
ανταλλάσσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις 
τους όσον αφορά επενδύσεις στον τομέα της 
αειφόρου ενέργειας και ιδίως την ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογιών με μειωμένη χρήση 
άνθρακα. Υποστηρίζοντας τη βέλτιστη χρήση 
των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για 
έργα αειφόρου ενέργειας, η πλατφόρμα θα 
συμβάλει άμεσα στη στρατηγική για την Ευ-
ρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Θα στοχεύσει 
επίσης στην καλύτερη ευθυγράμμιση των 
δραστηριοτήτων καινοτομίας στον τομέα της 
ενέργειας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπι-
κό επίπεδο με σκοπό τη δημιουργία ενός κοι-

νού στρατηγικού θεματολογίου σχετικά με τις 
ενεργειακές προτεραιότητες. 
Το έργο βασίζεται σε κοινή συνεργασία μετα-
ξύ της Γδ Περιφερειακής και Πολεοδομικής 
Πολιτικής (REGIO), της Γδ Ενέργειας (ENER) 
και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ). 
άξιοποιεί θετική εμπειρία από την υπάρχου-
σα πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης που 
επικεντρώθηκε σε στρατηγικές έρευνας και 
καινοτομίας. Προς το παρόν 172 περιφέρειες 
ή χώρες, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 
80 % των περιφερειών της ΕΕ, συμμετέχουν 
στις δραστηριότητες της πλατφόρμας αυτής. 
Πάνω από τα δύο τρίτα των εν λόγω περιφε-
ρειών έχουν επιλέξει την ενέργεια ως τομέα 
έξυπνης εξειδίκευσης.
Η έξυπνη εξειδίκευση είναι μια καινοτόμος 
προσέγγιση που αναπτύχθηκε από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας 
σε περιφερειακό επίπεδο. Η νέα πλατφόρμα 

για την ενέργεια θα παρέχει πληροφορίες, 
γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με 
τις επενδύσεις σε ενεργειακά έργα σύμφω-
να με τις ανάγκες των υπευθύνων χάραξης 
πολιτικής, των αρχών και των ενδιαφερόμενων 
μερών για θέματα ενέργειας και έρευνας. Θα 
αναπτύξει επίσης τρόπους αντιστοίχισης κρα-
τών μελών και περιφερειών με παρόμοια συμ-
φέροντα με τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις στον 
τομέα της ενεργειακής καινοτομίας.
Η ΕΕ σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 38 δισε-
κατομμύρια ευρώ την περίοδο 2014-2020 στο 
πλαίσιο της πολιτικής της για τη συνοχή, συμπε-
ριλαμβανομένων 2 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε 
ευφυή δίκτυα. Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η 
στροφή προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση 
άνθρακα με την υποστήριξη έργων στους τομείς 
της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, καθώς και στους τομείς 
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της 
έρευνας και καινοτομίας.

Προώθηση της πράσινης και αποδοτικής ενέργειας  
για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες

Το σχέδιο του Γιώργου σταματόπουλου κέρδισε διαδικτυακό δια-
γωνισμό, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το πως θα 
απεικονίζεται κοινό αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ.
Η 29η ιουνίου 2015 είναι η 30ή επέτειος της απόφασης των ηγε-
τών της ΕΕ να επιλέξουν την ευρωπαϊκή σημαία ως επίσημο 
έμβλημα της Ένωσης. Με την ευκαιρία αυτή, οι 19 
χώρες της ζώνης του ευρώ αποφάσισαν να εκ-
δώσουν κοινό αναμνηστικό κέρμα των δύο 
ευρώ, που θα έχει επιλεγεί από το κοινό 
μέσω διαγωνισμού. Νικητής του δια-
γωνισμού είναι ο κ. Γιώργος Σταματό-
πουλος, χαράκτης της Τράπεζας της 
Ελλάδας! 
Αναλύοντας την πρότασή του για το 
νόμισμα, ο νικητής του διαγωνισμού, 
κ. Σταματόπουλος, δήλωσε: «Η ση-
μαία αποτελεί ενωτικό σύμβολο για 
ανθρώπους και πολιτισμούς που συμ-
μερίζονται οράματα και ιδέες για ένα 
καλύτερο μέλλον. Το σχέδιο απεικονίζει 
δώδεκα άστρα που σχηματίζουν ανθρώπι-
νες μορφές γύρω από τη γέννηση μιας νέας 
Ευρώπης.»
Περίπου 75 εκατ. κέρματα με το νέο σχέδιο θα κο-
πούν από τις 19 χώρες της ζώνης του ευρώ και θα αρχίσουν να 
κυκλοφορούν το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
Τα εθνικά νομισματοκοπεία της ζώνης του ευρώ προσκλήθηκαν 
να υποβάλουν σχέδια για το αναμνηστικό κέρμα βάσει παραστά-
σεων της σημαίας της ΕΕ. στη συνέχεια, μια κριτική επιτροπή 

προεπέλεξε τα πέντε καλύτερα σχέδια ή υποδείγματα που υπο-
βλήθηκαν στην κρίση του κοινού μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφο-
ρίας.
Πάνω από 100 000 άτομα σε ολόκληρη την ευρωζώνη ψήφισαν 
σε διαδικτυακό διαγωνισμό που διοργάνωσε η Γενική διεύθυνση 

Οικονομικών και χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Το 30 % του συνόλου των ψήφων 

συγκέντρωσε ο κ. Γιώργος σταματόπουλος, της 
Τράπεζας της Ελλάδας. 

Τα κέρματα του ευρώ έχουν μία όψη κοινή 
για όλες τις χώρες και μία στην οποία πα-
ρουσιάζονται εθνικές παραστάσεις όπως 
ιστορικές μορφές και σύμβολα. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να εκδίδουν ανα-
μνηστικά κέρματα με ειδικό σχεδιασμό 
για τον εορτασμό γεγονότων μείζονος 
εθνικής ή ευρωπαϊκής σημασίας.

Για τέταρτη φορά τα κράτη μέλη της ζώ-
νης του ευρώ συμφώνησαν να εκδώσουν 

αναμνηστικό κέρμα με κοινό σχέδιο στην 
«εθνική» όψη. Πρώτη φορά ήταν το 2007, για 

τον εορτασμό της 50ής επετείου της συνθήκης 
της Ρώμης. 

δεύτερη, το 2009, με τη συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας 
της Οικονομικής και νομισματικής Ένωσης. άναμνηστικό κέρμα 
εκδόθηκε επίσης το 2012 για τη 10η επέτειο από την εισαγωγή 
των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων ευρώ.
Τα αναμνηστικά κέρματα είναι πάντοτε ονομαστικής αξίας δύο 
ευρώ και προορίζονται για κυκλοφορία σε όλη την ευρωζώνη.

Ελληνικό σχέδιο, η επιλογή του κοινού για το επετειακό κέρμα της ΕΕ!
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ΠΛΩΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Το σάββατο, η πτήση SQ386 της Singapore 
Airlines, από σιγκαπούρη για σαγκάη, με 182 
επιβάτες και 12 άτομα πλήρωμα, πέταξε για λίγη 
ώρα, πάνω από τη θάλασσα της νότιας Κίνας, 
δίχως να λειτουργούν και οι δυο κινητήρες του 
αεροσκάφους, ενός Airbus A330-300!
Το περιστατικό συνέβη όταν το αεροσκάφος 
βρισκόταν σε ύψος 39.000 πόδια και συνά-
ντησε μια ισχυρή καταιγίδα. Τότε, ταυτόχρονα 
και οι δυο κινητήρες απώλεσαν την ισχύ τους, 
σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, 
το αεροσκάφος έχασε περίπου 13.000 πόδια 

ύψος, πριν οι κυβερνήτες του κατορθώσουν 
να τους βάλουν και πάλι σε λειτουργία. Μετά 
το περιστατικό η πτήση συνεχίστηκε κανονικά 
ως τη σαγκάη, όπου προσγειώθηκε χωρίς 
άλλες επιπλοκές. Μάλιστα, κατά τον έλεγχο που 
ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οι κινητήρες 
λειτουργούν κανονικά!
Το σπάνιο αυτό περιστατικό έχει προκαλέσει, 
όπως ήταν επόμενο, πολλές συζητήσεις στον 
κόσμο των αεροπορικών εταιρειών, καθώς 
θύμισε την πτήση 9 της British Airways, 
ενός Boeing 747 το 1980, που έχασε και τους 
τέσσερις κινητήρες για λίγη ώρα, εξαιτίας ενός 
σύννεφου ηφαιστειακής τέφρας, όταν πετούσε 
πάνω από την ιάβα με προορισμό το Ώκλαντ της 
νέας ζηλανδίας. Τελικά, οι πιλότοι κατόρθωσαν 
να το βγάλουν από το σύννεφο, να επαναλει-
τουργήσουν τους τρεις κινητήρες και να το 
προσγειώσουν στην Τζακάρτα.

ΜΕ ΣΒΗΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Με βάση τις σημερινές τάσεις που 
προσανατολίζουν σε πληθυσμό της γης 
9,1 δισεκατομμυρίων ανθρώπων το 2050, 
οι ειδικοί υπολογίζουν πως η ζήτηση 
τροφίμων θα αυξηθεί ως τότε κατά 70%. 
Αυτό σημαίνει ότι κράτη που αντιμετω-
πίζουν προβλήματα στη σίτιση των λαών 
τους, θα έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμη 
μεγαλύτερες προκλήσεις.

Με αυτό το σκεπτικό, μια εταιρεία διακίνησης επιχειρηματικών ιδεών, έφερε στη δημοσιότητα  το σχέδιο 
φοιτητών για μια κηπουρική του μέλλοντος, που θα εστιάζει στην ελαχιστοποίηση των εισαγωγών, άρα στη 
μείωση των ρύπων από τις μεταφορές, θα διατηρεί τη γη και θα κάνει τις κοινωνίες αυτάρκεις, κάτι, που 
όπως υποστηρίζουν, μπορεί να επιτευχθεί με «το έξυπνο πλωτό αγρόκτημα»! 
Στην πράξη πρόκειται για μια συνδυασμένη μονάδα την οποία μπορούν να τη διαχειρίζονται παραδοσι-
ακές αγροτικές οικογένειες, οι οποίες θα προσφέρουν φρέσκα, βιολογικά προϊόντα, κατευθύνοντας τις 
γειτονικές κοινωνίες προς την υγιεινή διατροφή. Η ιδέα τους δεν περιλαμβάνει την παραγωγή πουλερικών 
ή κόκκινου κρέατος.
Η εγκατάσταση, αναπτυγμένη εντός της θάλασσας, κοντά στις ακτές, είναι ένα αρθρωτό σύστημα, από τρι-
ώροφες πλατφόρμες, στις οποίες αναπτύσσονται υδατοκαλλιέργειες και υδροπονία, ενώ οι σκεπές καλύ-
πτονται από φωτοβολταϊκά πάνελ, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή αυτάρκεια της. Το κατώτερο μέρος της 
εγκατάστασης, περιλαμβάνει τις ιχθυοκαλλιέργειες, ενώ στο ίδιο επίπεδο υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι, 
κέντρο επεξεργασίας των αλιευμάτων, εργοστάσιο αφαλάτωσης κ.α. Στο δεύτερο επίπεδο αναπτύσσεται 
η αυτοματοποιημένη υδροπονία, με χρήση του νερού που παράγεται από τη μονάδα αφαλάτωσης, δίχως 
φυτοφάρμακα, αλλά κι ένα σύστημα που αποκλείει τον ευτροφισμό και εξαλείφει τις γεωργικές απορροές. 
Επιπροσθέτως, με την ανάπτυξη ενός στρώματος «πετροβάμβακα», από τρίχες καρύδας και πηλό, είναι 
δυνατόν να καλλιεργηθούν φυλλώδη λαχανικά και άρα να αυξηθεί η γκάμα των προϊόντων που προσφέ-
ρονται. Όσο για το τρίτο επίπεδο, φιλοξενεί όλες οι μηχανολογικές και τεχνολογικές εγκαταστάσεις που 
είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της φάρμας, όπως συστήματα δημιουργίας μικροκλίματος, ελέγχου 
άρδευσης, ακόμη και μιας εγκατάσταση βιοαερίου.
Η «πλωτή φάρμα» μπορεί να παράγει 365 ημέρες το χρόνο, περιορίζοντας τις απώλειες από ξηρασίες, 
πλημμύρες ή παράσιτα και να βρίσκεται κοντά στα κέντρα κατανάλωσης. Μια εγκατάσταση συνολικής 
επιφάνειας 134.000 κυβικών μέτρων, έχει υπολογιστεί ότι μπορεί να αποσβέσει την αρχική επένδυση σε 
λιγότερα από δέκα χρόνια. 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Οι εταίροι θεωρούν ότι πολλά θέματα παραμένουν 
ανοιχτά και προειδοποιούν ότι ο χρόνος τελειώνει- ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΕΠΤΑ 
ΗΜΕΡΩΝ- Τι ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας από Άγκελα Μέρκελ και Φρανσουά 
Ολάντ σε τηλεδιάσκεψη • Ξένες Εταιρείες: Ζητούν ρήτρες δραχμής, plan b 
πτώχευσης- ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ  •  Εθνική 
Τράπεζα: ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ  •  100 δόσεις: 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ  •  Alpha Bank: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 294,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ.
ΕΠΕΝΔΥΣΗ PLUS: Κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις εν μέσω πιεστικών 
διλημμάτων- ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  •  ΟΙ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΙΧ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- Το νέο 
μοντέλο του ΥΠΟΙΚ για αύξηση της φορολογίας  •  Μιχάλης Σάλλας: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ  •  Ασφαλιστικό: ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΩΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  •  Επενδύσεις: ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΠΡΕΜ ΓΟΥΑΤΣΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η «ακτινογραφία» των αποτελεσμάτων των α’ 
τριμήνου- Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΛΗΞΕ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ  • Κλείστηκαν ήδη 

πάνω από 400.000 συναντήσεις με ξένους επενδυτές- ΣΤΟ ROAD SHOW ΤΗΣ Ν. 
ΥΟΡΚΗΣ 24 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  •  Έως το 2016- ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Ο ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 
ΦΟΡΟΣ  •  Ξενοδοχεία: ΡΗΤΡΑ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ  •  Έλλειψη 
υποδομών- ΧΑΝΕΙ ΕΔΑΦΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ- Λάθη σε κωδικούς, αλλαγές στη φορολογία στο παρά πέντε, ενώ το 
Taxis είναι ακόμη κλειστό για νομικά πρόσωπα  •  ΠΛΗΡΩΣΕ ΦΟΡΟ 14,8 ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΤΩΝ  •  ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ  •  ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ Ο ΕΝΦΙΑ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΙΔΙΟΣ- Γιατί δεν προκύπτει όφελος για πολλούς ιδιοκτήτες  •  
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ 15 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ VLTs ΤΟΥ ΟΠΑΠ- Από 
Αμερική και Ευρώπη μέχρι και από το Σουρινάμ  •  ΟΥΡΑΓΟΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ- Προτελευταία μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε. το 2015.
ΑΓΟΡΑ BUSINESS: ΝΕΟ ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- 38 αλλαγές στη 
φορολογία των ΙΧ από το 2009 έως σήμερα- 560.000 αυτοκίνητα έχουν καταθέσει 
πινακίδες- 55.000 μεταχειρισμένα έχουν εξαχθεί- 87 εκατ. ευρώ τα έσοδα από το 
τέλος ταξινόμησης το 2014, ενώ το 2004 ήταν 690 εκατ. ευρώ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΝΑΛΕ- Ανοικτή 
γραμμή Τσίπρα με Μέρκελ- Σκληρά μηνύματα από ΕΚΤ, Λαγκάρντ και προθεσμία 
από Eurogroup • ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ- Οι τροπολογίες και τα 
λάθη  •  ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.
ΤΑ ΝΕΑ: ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ- Η άλλη όψη της οικονομικής 
κρίσης  •  ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ- Ο αντι- Βαρουφάκης, 
η κυρία υπερπρόεδρος και τα τελευταία μέτρα στον μαραθώνιο της 
διαπραγμάτευσης  •  ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΤΗΣ ΝΔ- Κώστας (Μπακογιάννης) 
εναντίον Κώστα (Καραμανλή).
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Απίστευτη παγίδα για χιλιάδες φορολογούμενους 
με πενιχρά εισοδήματα- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ- ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
ΛΙΓΩΝ ΕΥΡΩ  •  ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ΕΚΤ ΓΙΑ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ  •  Τριγμοί στην… παράγκα της FIFA και παρέμβαση Πούτιν- 
ΣΠΟΝΣΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΙΝΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟΝ ΜΠΛΑΤΕΡ.
ΕΘΝΟΣ: 2.500 προσλήψεις μόνιμων και 20.000 αναπληρωτών για την 
επόμενη σχολική χρονιά- ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- 
Προυπηρεσία στις σχολικές μονάδες- Επιτυχία στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ- 
Μεταπτυχιακά και διδακτορικά  •  Όλα παίζονται μέσα στο τριήμερο- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΠΑΡΤΙΔΑ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Κλείνουν τις εκκρεμότητες για Βουλή και Eurogroup  
•  Πώς δούλευε το κύκλωμα- ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ- ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ FIFA NOSTRA  •  
Συνταξιούχοι: ΑΚΥΡΗ Η ΕΙΣΦΟΡΑ, ΧΑΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η κυβέρνηση διαμηνύει στους 
δανειστές: Έφτασε η ώρα που θα κριθούμε όλοι- ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ- 
Κρίσιμο 48ωρο διαπραγματεύσεων- Μάριο Ντράγκι: Κίνδυνος χρεοκοπίας της 
Ελλάδας  •  Αναπηρικές συντάξεις: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΓΟΛΓΟΘΑΣ.
ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας ξεκαθαρίζει τη στάση του- ΠΗΡΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Στόχος να τελειώσουν όλα τώρα, όχι 
ξανά συζήτηση το φθινόπωρο!
ΑΓΟΡΑ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ 2,5 ΔΙΣ. ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΔΝΤ…- …Για να 
συναινέσει στη μετάθεση της συζήτησης για το ασφαλιστικό το φθινόπωρο και 
να «κλειδώσει» η συμφωνία  •  Μήνυμα Τσακαλώτου προς τους δανειστές: 

«ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΥΣΗ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ Η ΡΗΞΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΦΕΤΙΧ»  •  Παρέμβαση Σαμαρά: «ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ 
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ».
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Καταρρέουν τα Ταμεία- Διευρύνονται επικίνδυνα τα ελλείμματα- 
ΒΟΜΒΑ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- Στον προθάλαμο για σύνταξη 130.000 εργαζόμενοι- 
«Εγκλωβισμένοι» άλλοι 150.000 ασφαλισμένοι  •  Έκθεση- σοκ από ΕΚΤ: 
Αυξάνεται ο κίνδυνος χρεοκοπίας- ΑΓΡΙΕΥΕΙ ΤΟ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ» ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
Ή ΡΗΞΗ  •  Έλλειψη σχεδίου- ΧΩΡΙΣ ΠΥΞΙΔΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ.
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ: Ποιοι θέλουν «ξαφνικό θάνατο»- Με συμφωνία τώρα 
απαντά η Αθήνα- ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΣΟΪΜΠΛΕ- Πίεση 
για πτώχευση σε 30 ημέρες- Ο φόβος καταψήφισης των μέτρων στη Βουλή, 
η απώλεια της δεδηλωμένης και η προοπτική των εκλογών- Δύο τάσεις στην 
κυβέρνηση για τον χειρισμό της κρίσης  •  Αντάρτικο- Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ «ΟΡΦΑΝΑ» 
ΚΑΝΟΥΝ ΚΟΜΜΑ.
Η ΑΥΓΗ: Σε περίπτωση ατυχήματος με την Ελλάδα- ΕΚΤ: ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ- Στα 180 δισ. ευρώ ή ολόκληρο το ποσοστό (1,8%) αύξησης του 
ΑΕΠ εκτιμά τις απώλειες για την Ευρωζώνη η Κεντρική Τράπεζα  •  Επιχείρηση 
πολιτικής απεμπλοκής- ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ ΜΕΡΚΕΛ- ΟΛΑΝΤ.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Στο πιο κρίσιμο σημείο η διαπραγμάτευση- «ΠΥΡΕΤΟΣ» 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Γ. Βαρουφάκης: Δεχόμαστε ασφυκτικές πιέσεις- ΔΝΤ: Δεν 
αρκούν 2-3 μέτρα για συμφωνία- Διαβουλεύσεις: Τηλεδιάσκεψη Τσίπρα με 
Μέρκελ και Ολάντ- Α. Μάρδας από τη Θεσσαλονίκη: Συμφωνία για να μπει τέλος 
στην αβεβαιότητα.
ΕΣΤΙΑ: ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΕ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ!- Προέτρεπε προ τριετίας Αργεντινός 
τραπεζίτης.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μειώνονται οι αντικειμενικές (έως 30%) αλλά ο στόχος για 
έσοδα (2,65 δισ.) παραμένει ίδιος- ΡΙΧΤΕΡ ΑΔΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ… ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΕΝΦΙΑ.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ- ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ, 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Τουρκικός χάρτης «εξαφανίζει» το Καστελόριζο και… 
φτάνει Κρήτη- ΞΑΦΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΤΟΝ… ΙΟΥΝΙΟ;!
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  σελίδες 1-6-7 | 29/05/2015

Εκρηκτικό κλίμα διαμορφώνεται στο επιχειρείν, την ώρα που η 
συμφωνία με τους δανειστές της χώρας κινείται κυριολεκτικά- 
στην κόψη του ξυραφιού. Εταιρείες από το εξωτερικό ζητούν 
από την ελληνική βιομηχανία «ρήτρες δραχμής», «plan b» 
για το ενδεχόμενο πτώχευσης της Ελλάδας και εγγυήσεις 
για την εκτέλεση των παραγγελιών, διεθνείς ασφαλιστικοί 
οίκοι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μηδενισμού των 
ορίων ασφάλισης στις εξαγωγικές πιστώσεις, οι ξενοδόχοι 
προχωρούν στην υιοθέτηση για τα τουριστικά συμβόλαια 
ρήτρας «ΦΠΑ», ενώ οι tour operators απαιτούν «ρήτρες 
εθνικού νομίσματος».
Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης 
δεν δεσμεύεται για τη μη αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, από το 
φθινόπωρο, ενώ οι βιομήχανοι του ελληνικού βορρά μιλούν 
με δραματικούς τόνους, δηλώνοντας απογοητευμένοι από την 
κυβέρνηση, οι δε εξαγωγείς προειδοποιούν ότι εξαντλούνται 
πλέον τα αποθέματα τους. Στα ανωτέρω προστίθενται και οι 
πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες, έχοντας επαναφέρει στο 
προσκήνιο τα σενάρια περί Grexit, ζητούν από τις θυγατρικές 
τους στην Ελλάδα να μετρήσουν ης δυνάμεις τους για μια 
αρνητική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις της χώρας με τους 
θεσμούς.
Ειδικότερα, σε απόλυτη ασφυξία πρόκειται να οδηγηθούν οι 
εξωστρεφείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, εφόσον έως την άλλη 
Παρασκευή, 5 Ιουνίου, η Ελλάδα δεν φθάσει σε συμφωνία με 
τους δανειστές της.
Πληροφορίες από υψηλόβαθμους παράγοντες του κλάδου 
αναφέρουν ότι οι διεθνείς όμιλοι που ειδικεύονται στις 
ασφαλίσεις πιστώσεων παρακολουθούν στενά τις πολιτικές 
εξελίξεις εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων και όπως 
τονίζουν, αν η Ελλάδα δεν καταλήξει την επόμενη εβδομάδα 
σε συμφωνία με τους θεσμούς εξετάζεται σοβαρά το 
ενδεχόμενο ενός νέου, περισσότερου επιθετικού περιορισμού 
έως και μηδενισμού των ορίων ασφάλισης για πιστώσεις που 
παρέχονται από το εξωτερικό προς ελληνικές επιχειρήσεις. 
Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπλοκάρει και ης τελευταίες 
αναπνοές ρευστότητας προς την επιχειρηματική κοινότητα Κι 
όλα αυτά όταν διεθνείς ασφαλιστικοί οίκοι πριν από περίπου 
ένα 10ήμερο περιόρισαν τα όρια ασφάλισης για χορηγούμενες 
πιστώσεις από το εξωτερικό προς την Ελλάδα κατά περίπου 
35%. Πάντως, εντός συνόρων μέχρι και σήμερα φαίνεται ότι 
δεν υπάρχουν αλλαγές στα όρια ασφάλισης που χορηγούν 
οι ασφαλιστικές εταιρείες για πιστώσεις προς εταιρείες του 
εξωτερικού.
Μένει να φανεί, βέβαια, τι θα συμβεί και στο εσωτερικό αν η 
διαπραγμάτευση δεν έχει αίσιο τέλος.
«Ρήτρες δραχμής» και «planb» για ενδεχόμενη χρεοκοπία 
ζητούν από τους Έλληνες εξαγωγείς οι πελάτες τους στο 
εξωτερικό, ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης αβεβαιότητας 
που ταλανίζει την ελληνική οικονομία από την αρχή του 
τρέχοντος έτους και η οποία, παράλληλα, φαίνεται να 
εξανεμίζει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που πέτυχε 

η χώρα μας το 2014. Κατά την παρουσίαση της ετήσιας 
έκθεσης του οργανισμού IMD, για την παγκόσμια κατάταξη της 
ανταγωνιστικότητας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος Αθανάσιος Σαββάκης περιέγραψε με 
δραματικούς τόνους την κατάσταση που βιώνουν οι εγχώριες 
επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι η εγχώρια πραγματική 
οικονομία έχει πλέον επιστρέψει σε επίπεδα χειρότερα και 
από εκείνα του 2012.
Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο ίδιος, μετά τον τουρισμό, 
είναι πλέον γενικευμένο το φαινόμενο οι ξένοι πελάτες των 
ελληνικών βιομηχανιών στα συμβόλαια που συνάπτουν με 
τις τελευταίες να βάζουν ρήτρες εξόδου από το ευρώ και 
να ζητούν εγγυητικές καλής εκτέλεσης της παραγγελίας. 
Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν στο σημείο 
να ζητούν από τους Έλληνες προμηθευτές τους ακόμα και 
συγκεκριμένα εναλλακτικά σχέδια δράσης για ενδεχόμενη 
χρεοκοπία της χώρας μας (contingency plans), απαιτώντας 
σειρά διασφαλίσεων, όπως αποθέματα στα προϊόντα, 
δυνατότητα παραγωγής σε άλλες χώρες, ενεργειακή 
επάρκεια Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΒΒΕ, πριν από την 
προκήρυξη της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας υπήρχαν 
τεκμηριωμένες τάσεις και ελπίδες ανάκαμψης της ελληνικής 
οικονομίας για το 2015, που επιβεβαιώνονται από την άνοδο 
της ανταγωνιστικότητάς της κατά επτά θέσεις στην παγκόσμια 
κατάταξη πέρυσι, για να διαψευστούν από την πορεία των 
πραγμάτων φέτος. «Δυστυχώς, οι επιχειρήσεις της Ελλάδας 
δεν κρίνονται με βάση τη δική τους απόδοση, αλλά από την 
απόδοση της χώρας. Οι πιέσεις που δέχεται ο επιχειρηματικός 
κόσμος είναι αφόρητες. Η ανυπαρξία ρευστότητας, το υψηλό 
λειτουργικό κόστος για τη βιομηχανία, η φθίνουσα πορεία των 
εξαγωγών, το τραπεζικό σύστημα που δεν χρηματοδοτεί, η 
απουσία αναπτυξιακού νόμου για την υλοποίηση επενδύσεων 
και η καθυστέρηση στις προκηρύξεις του νέου ΕΣΠΑ είναι 
μεγάλα ζητήματα που δημιουργούν ασφυξία στις επιχειρήσεις 
και οδηγούν με βεβαιότητα την εγχώρια παραγωγική βάση σε 
αφανισμό», είπε ο κ. Σαββάκης και πρόσθεσε: «Διαπιστώνουμε 
με λύπη ότι η κυβέρνηση διέψευσε τις προσδοκίες για 
κάτι καινούργιο, δεν έχει εφαρμόσει ακόμα ούτε μία από 
τις προεκλογικές εξαγγελίες για την ανασυγκρότηση της 
παραγωγικής βάσης. Το εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον 
αντί να βελτιώνεται, δημιουργώντας προϋποθέσεις ανάπτυξης 
και διεθνούς ανταγωνιστικότητας, εξακολουθεί να είναι 
εχθρικό και αντιαναπτυξιακό για τις επιχειρήσεις». Ο 
πρόεδρος του ΣΒΒΕ κάλεσε την κυβέρνηση να ολοκληρώσει 
αμέσως τη διαπραγμάτευση, διασφαλίζοντας την παραμονή 
της χώρας στο ευρώ, και να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς 
στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η ελληνική 
οικονομία. Επίσης, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενο «ατύχημα» 
μέσα στον Ιούνιο θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις, ειδικά για 
την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας που χαρακτηρίζεται από 
έντονη εποχικότητα.
«Δεν είναι δυνατόν να πανηγυρίζουμε για την καταβολή των 
μισθών του Δημοσίου και των συντάξεων, όταν το κράτος 
χρωστάει 4,5 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις, οι οποίες με τη 
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σειρά τους δίνουν αγώνα επιβίωσης και συχνά αδυνατούν να 
πληρώσουν τους εργαζομένους τους», τόνισε.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ - ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ Η 
ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  σελίδες 1-18-31 | 29/05/2015

Μια απίστευτη παγίδα υπερφορολόγησης κρύβουν φέτος οι 
διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) για 
τα τεκμήρια διαβίωσης. Χιλιάδες φορολογούμενοι καλούνται 
να καταβάλουν υπέρογκα ποσά φόρου εισοδήματος αν και 
δηλώνουν πολύ μικρά ποσά εισοδημάτων προερχόμενα μόνο 
από τόκους μικροκαταθέσεων ή και από μισθώματα. Κι αυτό 
συμβαίνει μόνο και μόνο επειδή διαμένουν σε ενοικιαζόμενα, 
ιδιόκτητα ή δωρεάν παραχωρούμενα σπίτια ή διαθέτουν Ι.Χ. 
αυτοκίνητο.
Το παράδοξο αυτό γεγονός λαμβάνει χώρα επειδή η Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, εφαρμόζοντας «κατά γράμμα» 
τις διατάξεις των άρθρων 31 -34 και 69 του ΚΦΕ, φορολογεί 
τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα με συνολικό συντελεστή 
φόρου 40,3%  επί εξωπραγματικών τεκμαρτών εισοδημάτων, 
τα οποία προσδιορίζει με βάση τα ελάχιστα ποσά τεκμηρίων 
των 3.000 ευρώ για τους άγαμους και των 2.500 ευρώ για τους 
έγγαμους συζύγους, καθώς επίσης και με βάση τα τεκμήρια 
διαβίωσης για τις κατοικίες και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που οι 
συγκεκριμένοι φορολογούμενοι χρησιμοποιούν.
Η τακτική αυτή της ΓΓΔΕ κοστίζει πανάκριβα σε εκατοντάδες 
χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι το 2014 δεν απέκτησαν 
εισοδήματα από εργασία, αλλά απλώς είναι δικαιούχοι 
μικροποσών τόκων από λογαριασμούς καταθέσεων ή 
απέκτησαν πολύ χαμηλά εισοδήματα από ενοίκια. Σύμφωνα, 
ειδικότερα, με τα όσα προκύπτουν από διευκρινίσεις 
αρμοδίων στελεχών του υπουργείου Οικονομικών, κάθε 
φορολογούμενος ο οποίος δηλώνει στη φετινή φορολογική 
δήλωση πολύ χαμηλά εισοδήματα προερχόμενα μόνο από 
τόκους καταθέσεων ή κι από ακίνητα, εφόσον κατά τη διάρκεια 
του 2014 διέμεινε σε κατοικία δική του ή ενοικιαζόμενη ή 
δωρεάν παραχωρηθείσα ή εφόσον κατείχε και αυτοκίνητο, 
φορολογείται με βάση τα τεκμήρια για εισόδημα πολύ 
μεγαλύτερο από το δηλούμενο. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η 
ΓΓΔΕ, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, εκτοξεύει στα ύψη 
το τελικό φορολογητέο εισόδημα υπολογίζοντάς το με βάση τα 
τεκμήρια διαβίωσης.
Εφαρμόζει μάλιστα και το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης, παρά 
το γεγονός ότι με πρόσφατα ψηφισθείσα διάταξη προβλέπεται 
εξαίρεση από το τεκμήριο αυτό για όσους έχουν πραγματικά 
εισοδήματα μόνο από τόκους ή κι από ακίνητα. Κι αυτό 
συμβαίνει, επειδή, σύμφωνα με ερμηνεία της συγκεκριμένης 
διάταξης την οποία έκαναν αρμόδιοι παράγοντες της ΓΓΔΕ, θα 
επιβαρυνθούν με συνολικό φόρο 40,3%, αλλά η κ. Βαλαβάνη 
θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα το ελάχιστο τεκμήριο 
δεν εφαρμόζεται μόνο εφόσον ο φορολογούμενος με τα 
εισοδήματα από τόκους και ακίνητα δεν βαρύνεται καθόλου με 
τεκμήρια.
Στις περιπτώσεις φορολογούμενων με πολύ χαμηλά 

εισοδήματα από τόκους ή κι από ακίνητα, η όποια πρόσθετη 
διαφορά εισοδήματος προκύπτει λόγω της εφαρμογής των 
τεκμηρίων φορολογείται ως «εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα», με συντελεστή 26%. Στη συνέχεια, ο φόρος 
που προκύπτει προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 55%, με 
την προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους. Η 
συνολική επιβάρυνση επί της πρόσθετης διαφοράς τεκμαρτού 
εισοδήματος εκτοξεύεται τελικά στο 40,3%! Η αρμόδια 
αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη, 
φαίνεται ότι αγνοεί το πρόβλημα! Σε πρόσφατη παρουσία της 
σε τηλεοπτικό σταθμό, ισχυρίστηκε ότι το πρόβλημα αυτό δεν 
υπάρχει, καθώς έχει επιλυθεί με τη διάταξη της παραγράφου 
3 του άρθρου 21 του ν. 4321/2015, αγνοώντας προφανώς ότι η 
ΓΓΔΕ έχει ερμηνεύσει αλλιώς τη διάταξη αυτή και ενεργοποιεί 
κανονικά το ελάχιστο τεκμήριο σε κάθε περίπτωση που ο 
φορολογούμενος δηλώνει κατοικίες και άλλα στοιχεία που 
θεωρούνται τεκμήρια.
Σε κάθε περίπτωση το θέμα θα πρέπει να λυθεί είτε με 
διορθωτική εγκύκλιο είτε με νέα νομοθετική ρύθμιση. 
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Αντισυνταγματική και μάλιστα με ισχυρή πλειοψηφία (25-
9) κρίθηκε από την ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 
εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων του Δημοσίου. Η 
απόφαση αυτή με ψήφους 15 «υπέρ» έναντι 12 «κατά» δε θα 
έχει αναδρομική ισχύ παρά μόνο για όσους έχουν προσφύγει 
στο ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο και οι οποίοι θα 
πρέπει να λάβουν το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης που 
τους παρακρατήθηκε.
Η μη αναδρομική εφαρμογή της δικαστικής απόφασης 
για όσους δεν έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, κρίθηκε 
αναγκαία από τους συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
λόγω της αρνητικής δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας. 
Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό δε δημιουργείται «μαύρη 
τρύπα» στον κρατικό προϋπολογισμού, κάτι που, αν γινόταν, θα 
σηματοδοτούσε την ανάγκη εύρεσης ισοδυνάμων.
Την ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου την απασχόλησε το 
ζήτημα της αντισυνταγματικότητας της εισφοράς αλληλεγγύης 
μόνο για τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα και όχι 
για τους εν ενεργεία εργαζομένους του Δημοσίου και τους 
απασχολουμένους και συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο κλήθηκε να αποφανθεί για τη 
συνταγματικότητα και την αναδρομική επιστροφή της εισφοράς 
αλληλεγγύης των συνταξιούχων δικαστικών και εισαγγελικών 
λειτουργών και των ένστολων όλων των σωμάτων (Στρατού, 
Αεροπορίας, Ναυτικού, Λιμενικού, Πυροσβεστικού Σώματος 
κ.λπ.).
Τόσο οι συνταξιούχοι δικαστές όσο και οι στρατιωτικοί 
υποστήριζαν ότι η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης 
συνταξιούχων είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και το Πρώτο 
Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).


