
Παρουσία του πρωθυπουργού Αν. Σαµαρά, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ  Ε. Βενιζέ-

λου και του Ν. Τσούκαλη εκπρόσωπου του προέδρου της ∆ΗΜΑΡ  Φ. Κουβέλη, 

ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό, θα πραγµατοποιηθεί σήµερα επιθεώρηση των 

κατασκευαστικών εργασιών που εκκίνησαν και πάλι στην Ολυµπία Οδό. Τα έργα 

θα επιθεωρήσουν ο υπουργός Ανάπτυξης και  Υποδοµών Κ. Χατζηδάκης και ο 

αναπληρωτής υπουργός Σ. Καλογιάννης.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Óå ìéá ÅíùìÝíç Åõñþðç ç ïðïßá âñßóêåôáé 

óå ïñéáêü óçìåßï åîáéôßáò ôçò ïéêïíïìéêÞò 

êáé ðïëéôéêÞò êñßóçò, åêåßíï ðïõ ëåßðåé åßíáé 

ïé ðñïôÜóåéò ãéá íá âãåé ç ìåãÜëç åõñùðáúêÞ 

éäÝá áðü ôï áäéÝîïäï, õðïãñáììßæïõí Ýîé 

åõñùðáúêÝò åöçìåñßäåò (El Pais, Gazeta 

Wyborcza, Guardian, La Stampa, Le Monde 

êáé Sueddeutsche Zeitung) ïé ïðïßåò áðïöÜ-

óéóáí áðü êïéíïý íá ãñÜøïõí ãéá “êÜôé ðïõ èá 

åíþóåé êáé èá åìðíåýóåé”. 

Ç el Pais óôÜèçêå óôï óçìáíôéêüôåñï ßóùò ðñü-

âëçìá ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ôï Ýëëåéììá 

äçìïêñáôéêÞò íïìéìïðïßçóçò, õðåíèõìßæïíôáò 

üôé ïé äñáìáôéêÝò áðïöÜóåéò ãéá ôç äéÜóùóç ôçò 

Êýðñïõ åëÞöèçóáí üôáí ï Â. Óüéìðëå ó÷çìÜôé-

óå Ýíá ðçãáäÜêé óå ìéá ãùíéÜ ôïõ Åõñùðáúêïý 

Óõìâïõëßïõ ìå ôïí Ðéåñ Ìïóêïâéóß, ôïí Íßêï 

ÁíáóôáóéÜäç êáé ôïõò áíôéðñïóþðïõò ôçò ôñüé-

êáò êáé ìåôÜ áð’ áõôü óõìöþíçóå óýóóùìï ôï 


Ï Guardian åðéóçìáßíåé üôé ç ëåéôïõñãßá ôçò ÅÅ 

åîáêïëïõèåß áõôÞ ôç óôéãìÞ íá åßíáé ìïéñáóìÝ-

íç áíÜìåóá óôéò ÂñõîÝëëåò êáé ôï Óôñáóâïýñ-

ãï, êé áíáñùôéÝôáé ãéáôß ïé åõñùâïõëåõôÝò ãéá 

12 ôåôñáÞìåñåò óõíåäñßåò ôï ÷ñüíï, èá ðñÝðåé 

íá âñßóêïíôáé óôï Óôñáóâïýñãï ìå êüóôïò 180 

åêáôïììýñéá åõñþ.

Ï Monde õðåíèõìßæåé üôé ôá ÷áñôéÜ ôùí óõíèç-

êþí ëÝíå üôé ç Åõñþðç Ý÷åé êïéíÞ äéðëùìáôéêÞ 

ãñáììÞ, áëëÜ, áêüìç êé áí êáôÜöåñå íá ãßíåé 

ðñáãìáôéêÜ êïéíÞ, ôçò ëåßðåé Ýíáò êïéíüò 

óôñáôüò.

Ç Gazeta Wyborcza åðéóçìáßíåé ìå áöïñìÞ ôçí 

êñßóç «óôáìáôÞóáìå íá ìéëÜìå ãéá åõñùðáúêÞ 

áëëçëåããýç êáé ìéëÜìå ìüíï ãéá ôï ÷ñÞìá». Êáé 

ç Stampa, åéñùíéêÜ, óçìåéþíåé üôé èá ìðïñïý-

óå íá âïçèÞóåé ôï ðïäüóöáéñï, ìå ôçí éäÝá ôçò 



ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7 - 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ  
(ΜΑΡΝΗ 22)  ΣΤΙΣ 2 ΜΜ 

Όλοι σήµερα στην κινητοποίηση 
για το ασφαλιστικό 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, η 

Διοικούσα Επιτροπή  ΤΕΕ και οι φορείς των 

Μηχανικών καλούν τους Μηχανικούς σε  νέα 

συγκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης 

σήμερα  Πέμπτη 25 Απριλίου 2013, στις 14:00, 

έξω από το ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα), για την  

ανάκληση των παράνομων και εξοντωτικών 

αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών τους.

Το ΤΕΕ σε ανακοίνωση του τονίζει ότι οι 

διπλωματούχοι Μηχανικοί με την κινητοποίη-

ση τους καλούνται να θέσουν, ιδιαίτερα τον 

πρόεδρο, τα πέντε νέα μέλη και ιδιαίτερα τον 

διορισμένο κυβερνητικό επίτροπο του ΔΣ 

ΕΤΑΑ απέναντι στις νομικές, ηθικές, δεο-

ντολογικές και διαχειριστικές ευθύνες τους, 

για τις παράνομες και αντισυνταγματικές 

αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, όπως 

επίσης να δείξουν εμπράκτως και με τον πιο 

εμφατικό τρόπο την αποδοκιμασία τους στη 

νέα  ωμή κυβερνητική επέμβαση στη λειτουρ-

γία του Ταμείου.

-Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης σε 

δήλωση του απευθυνόμενος προς του διπλω-

ματούχους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ για μία 

ακόμη φορά τονίζει : 

«Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

-Δεν έχουμε το δικαίωμα ως Μηχανικοί και ως  

ΤΕΕ να επιτρέψουμε να συνεχιστεί μία πολι-

τική που ρίχνει στα βράχια το Ταμείο μας και 

ισοπεδώνει το τεχνικό επιστημονικό δυναμικό 

της  χώρας.

-Δεν έχουμε το δικαίωμα ως Παραγωγοί και 

Επιστήμονες να μην αντιδρούμε στη συνεχι-

ζόμενη και εντεινόμενη ύφεση, που οδηγεί τη 

χώρα  στην πλήρη διάλυση και καταστρέφει 

τον ιστό  της κοινωνίας και τα θεμέλια της 

οικονομίας.

-Δεν έχουμε το δικαίωμα ως Πολίτες και 

Άνθρωποι της προόδου να μην αντιδρούμε 

σε μία  πολιτική που έχει δημιουργήσει 1,5 

εκατομμύριο ανέργους και στοχεύει στην 

αποδυνάμωση οποιασδήποτε παραγωγικής 

δύναμης της χώρας  μας, από ένα πολιτικό 

σύστημα υποτελές, ενδοτικό  και ανίκανο».



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
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

" Έργα µεταφορικών υποδοµών ως 
µοχλός ανάκαµψης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας"
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας

3-4
Ιουνίου
2013

25-27
Μαΐου
2013

10ο ∆ιεθνές Συνέδριο Μηχανικής 
ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Εταιρία Θεωρητικής 
& Εφαρµοσµένης Μηχανικής, 
Πολυτεχνείο Κρήτης

 Συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο και το Σύµφωνο των ∆ηµάρ-
χων, θα πραγµατοποιηθεί την ερχόµενη Παρασκευή στις 9 π.µ. στο Επιµελη-
τήριο Ηρακλείου, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραµµάτων που υλοποιεί η 
Περιφέρεια Κρήτης, µε το Ενεργειακό της Κέντρο και το Περιφερειακό Ταµείο 
Ανάπτυξης, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των δήµων στην προώθηση 
τοπικών ενεργειακών και κλιµατικών δράσεων. 
  Στο πρόγραµµα συµµετέχουν εννέα περιοχές από την Ελλάδα, την Ιταλία, την 
Ισπανία, την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία, µε κοινό στόχο 
τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της ενέργειας και τη γνωστοποίηση και 
ευρεία εφαρµογή των καλύτερων Ευρωπαϊκών ενεργειακών πρακτικών, που αφορούν στη βελτίωση της ενεργεια-
κής αποδοτικότητας σε αστικό επίπεδο. Από την Κρήτη συµµετέχουν και έχουν δραστηριοποιηθεί οι δήµοι Ηρακλεί-
ου, Χερσονήσου, Ρεθύµνου, Φαιστού, Μαλεβιζίου, Μινώα Πεδιάδας, Χανίων, Αγίου Νικολάου, Σητείας, Ιεράπετρας, 
Αρχανών-Αστερουσίων, Ανωγείων και Γόρτυνας. 

 "Αγροτική 
οικονοµία, ύπαιθρος χώρος, περιφερειακή και 
τοπική ανάπτυξη" 
ΠΑΤΡΑ

Ελληνικό τµήµα Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Περιφερειακής 
Επιστήµης (ERSA-GR) 

14-15
Ιουνίου
2013

 Το  8ο ∆ιεθνές Συνέδριο της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι-
νωνιών & Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), 
µε τίτλο  «Ρύθµιση προς ένα 
έξυπνο ψηφιακό οικοσύστηµα» 
θα πραγµατοποιηθεί στις 16 και 
17 Μαΐου 2013, στο Πολιτιστικό 
Κέντρο «∆ΑΪΣ», στο Μαρούσι.
  Κεντρικό θέµα θα αποτελέσουν οι ρυθµιστικές 
προκλήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της σύγ-
χρονης ψηφιακής πραγµατικότητας για τις αγορές 
των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδροµείων. 
∆ιακεκριµένοι οµιλητές, ανώτατα στελέχη παρό-
χων, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
Ρυθµιστικών Αρχών θα συζητήσουν ρυθµιστικές, 
επιχειρηµατικές και τεχνολογικές επιλογές για 
τη διασφάλιση του ανταγωνισµού, την προάσπιση 
των δικαιωµάτων του καταναλωτή και τη µεγιστο-
ποίηση του οφέλους για την οικονοµία. 
Βασικές θεµατικές ενότητες: -Προκλήσεις και 
ευκαιρίες για ένα ταχυδροµικό οικοσύστηµα 

«επόµενης γενιάς» -Ψηφιακή καινοτοµία για 
νέες και φιλικές προς τον καταναλωτή ταχυδρο-
µικές υπηρεσίες -Σύγκλιση σταθερής – κινητής 
για µιας ανταγωνιστική αγορά τηλεπικοινωνιών 
-Τοποθετώντας την Ευρώπη στο επίκεντρο της 
ψηφιακής οικονοµίας -Βέλτιστη χρήση του φά-
σµατος και των δικτύων για αδιάκοπη µετάδοση 
περιεχοµένου -Κατανοώντας την καταναλωτική 
συµπεριφορά στο νέο κόσµο των media µε τις 
πολλαπλές οθόνες.  Σηµειώνεται ότι το συνέδριο 
θα µεταδοθεί ζωντανά από το διαδικτυακό τόπο: 
www.eett.gr Πληροφορίες: http://www.eett.gr/
conference2013/index-gr.htm. 

Πανελλήνιο Συνέδριο  
Χηµικής Μηχανικής

Το 9ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής 
Μηχανικής µε τίτλο: «Η Συµβολή της Χηµικής Μηχα-
νικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη» θα πραγµατοποιηθεί 
από τις 23 ως τις 25 Μαΐου 2013 στους  χώρους της 
Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου του ΕΜΠ. Στόχοι τoυ 
συνεδρίου:

που διεξάγεται στη χώρα µας στη Χηµική Μηχανική 
από πανεπιστήµια, ερευνητικά ινστιτούτα, δηµόσιους 
οργανισµούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

των Ελλήνων Χηµικών Μηχανικών του εξωτερικού. 

Χηµικής Μηχανικής στην εθνική αναπτυξιακή 
προσπάθεια, µε έµφαση στην βιώσιµη και αειφόρο 
ανάπτυξη.

-
πίδρασης ατόµων, θεωριών και εφαρµογών, µέσα 
από την ενεργοποίηση της συµµετοχής όλων των 
κατηγοριών συνέδρων: φοιτητών, νέων ερευνητών, 
και έµπειρων συναδέλφων.
Πληροφορίες: http://9pesxm.chemeng.ntua.gr/

«Ρύθµιση προς ένα έξυπνο ψηφιακό οικοσύστηµα» 

Πανελλήνιο συνέδριο

Το Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής του Πανε-
πιστήµιου Θεσσαλίας σε συνεργασία µε την Ένωση 
για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες και την 
Τεχνολογία (ΕΝΕΦΕΤ), συνδιοργανώνουν στο Βόλο 
από 26 µέχρι 28 Απριλίου 2013, το 8ο πανελλήνιο 
συνέδριο «∆ιδακτικής Φυσικών Επιστηµών και 
Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση».
Πληροφορίες: http://www.8sefepet.uth.gr. 
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Σήµερα κρίσιµη και αποφασιστική κινητοποίηση  
για το ασφαλιστικό 

Να ανακληθούν τα ειδοποιητήρια και οι αυξήσεις 

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, µε εισήγηση του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου 

Σπίρτζη και απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ και οι φορείς και 

συλλογικότητες των διπλωµατούχων Μηχανικών (Σύλλογοι, Σωµατεία, Πρω-

τοβουλίες), συνεχίζουν µε αµείωτη ένταση, µέχρι τη δικαίωση,  τον αγώνα, 

που έχουν αναλάβει  για την προστασία του ασφαλιστικού τους συστήµατος 

αλλά και της ίδιας της ζωής και της επιστηµονικής υπόστασης τους που 

βάλλεται άδικα και παράνοµα. ΟΙ διπλωµατούχοι Μηχανικοί αγωνίζονται: 

-Αφενός µεν, να αποτρέψουν την επιβολή εξοντωτικών αυξήσεων και µά-

λιστα αναδροµικά από το 2011 στις ασφαλιστικές εισφορές των Μηχανικών, 

που αδυνατούν να τις καταβάλλουν αφού µαστίζονται από την φτώχεια και 

την ανεργία, µε συνέπεια να εξωθούνται µαζικά εκτός επαγγέλµατος, στο 

οικονοµικό, επαγγελµατικό και κοινωνικό περιθώριο, 

-Αφετέρου δε, να διασώσουν τον ασφαλιστικό φορέα τους, µετά την λεη-

λασία των αποθεµατικών του, από την πλήρη κατάρρευση, που τον οδηγούν 

οι µνηµονιακές επιλογές της τρόικας των δανειστών και της τρόικας των 

κυβερνώντων, µε αιχµή του δόρατος τον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση 

και τον εγκάθετο πρόεδρο του ∆Σ ΕΤΑΑ, σε εντεταλµένο ρόλο εκτελεστή-

εισπράκτορα. Το ΤΕΕ καλεί τους διπλωµατούχους Μηχανικούς να πάρουν 

µαζικά µέρος στην νέα συγκέντρωση διεκδίκησης και διαµαρτυρίας,  την 

Πέµπτης 25 Απριλίου 2013, στις 14:00, έξω από το ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα), 

για την  ανάκληση των παράνοµων και εξοντωτικών αυξήσεων, οι οποίες 

επιβάλλονται µάλιστα αναδροµικά από το 2011 στους Μηχανικούς.

Σε συνέχεια των πραξικοπηµατικών ενεργειών που επιχείρησε όλο αυτό το 

διάστηµα ο νέος πρόεδρος του ∆Σ ΕΤΑΑ την Πέµπτη συνεδριάζει για πρώτη 

φορά το ∆Σ του ΕΤΑΑ µε νέα σύνθεση την οποία σχηµάτισε αντιδηµοκρατικά 

και αντιδεοντολογικά ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης, αντικαθιστώντας 

εν ψυχρώ 5 από τα 15 µέλη του ∆Σ/ΕΤΑΑ και αφαιρώντας εντελώς την 

εκπροσώπηση του ΤΕΕ κατά τρόπο, ώστε να αποκλείσει το ενδεχόµενο να 

µειοψηφεί στις παράνοµες και αντιδηµοκρατικές εισηγήσεις του,  εις βάρος 

των ασφαλισµένων Μηχανικών ο εγκάθετος πρόεδρος του ∆Σ ΕΤΑΑ. 

Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί µε την κινητοποίηση τους καλούνται να 

θέσουν, ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τα πέντε νέα µέλη και ιδιαίτερα τον διορι-

σµένο κυβερνητικό επίτροπο του ∆Σ ΕΤΑΑ απέναντι στις νοµικές, ηθικές, 

δεοντολογικές και διαχειριστικές ευθύνες τους, όπως επίσης να δείξουν 

εµπράκτως και µε τον πιο εµφατικό τρόπο την αποδοκιµασία τους στη νέα  

ωµή κυβερνητική επέµβαση στη λειτουργία του Ταµείου.  

Υπενθυµίζεται ότι το ΤΕΕ έχει καταγγείλει µε επίσηµα στοιχεία και απόλυτη 

τεκµηρίωση ότι «η φαυλότητα του Προέδρου του ∆Σ ΕΤΑΑ δεν έχει όρια» 

και έχει καλέσει αυτούς  που τον τοποθέτησαν να δώσουν εξηγήσεις, χωρίς 

µέχρι τώρα να το έχουν πράξει. Επίσης έχει καταγγείλει τις αλχηµείες στις 

οποίες προχώρησε ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ στην προσπάθεια του,  να δικαι-

ολογήσει τις εξοντωτικές αυξήσεις εισφορών που επιβάλλονται φθάνοντας 

µέχρι του σηµείου να αµφισβητήσει τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε το ΤΕΕ, 

τα οποία όµως προέρχονται από το ίδιο το ΕΤΑΑ, πριν τοποθετηθεί ο ίδιος 

νέος πρόεδρος του ∆Σ ΕΤΑΑ. 

Το ΤΕΕ και οι φορείς των Μηχανικών έχουν κατ’ επανάληψη αναδείξει ότι 

οι Μηχανικοί δεν αντέχουν τις υπάρχουσες ασφαλιστικές εισφορές, πόσο 

µάλλον τις αυξηµένες, άνω του  25%. Αρκεί κανείς να γνωρίζει ότι 27.943 

Μηχανικοί δεν εξόφλησαν το β’ εξάµηνο του 2012  τις εισφορές τους, 

ποσοστό 40% των ελεύθερων επαγγελµατιών, περίπου 8.000 έχουν προβεί 

σε διακανονισµό µε αβεβαιότητα για τη δυνατότητα  τους να ανταπεξέλθουν 

στην επόµενη δόση και  3.778 εταιρείες, πρόσθετα, δεν έχουν πληρώσει 

τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων σε  αυτούς Μηχανικών. Οι 

αυξήσεις εξυπηρετούν  τα ελλείµµατα άλλων Ασφαλιστικών Φορέων,  µιας 

και ο Κλάδος των Μηχανικών του ΕΤΑΑ είχε πλεόνασµα 385 εκ. ευρώ το 

2011. Το µέτρο  θα θέσει εκτός επαγγέλµατος και σε απόγνωση  ακόµη πε-

ρισσότερους, δεκάδες χιλιάδες, Μηχανικούς, από όσους ήδη σήµερα έχουν 

τεθεί. Καµιά κυβερνητική επιλογή ή σχεδιασµός δεν  προβλέπει δράσεις για 

τους Μηχανικούς και τους  επιστήµονες, δεν δίνει ελπίδα, δεν οδηγεί στο 

ξεπέρασµα της ύφεσης και της κρίσης. 

Εκφράζοντας την πλήρη αντίθεση σε οποιαδήποτε απόφαση αύξησης των 

ασφαλιστικών εισφορών, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης η ∆Ε του ΤΕΕ, 

και οι συλλογικοί φορείς των Μηχανικών  καλούν τους Μηχανικούς στη 

σηµερινή συγκέντρωση  διεκδίκησης,  ώστε να απορρίψουν την εφαρµο-

γή των παράνοµων και αντισυνταγµατικών µνηµονιακών διατάξεων περί 

αύξησης των  ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών. Επίσης τα αιτήµατα 

της κινητοποίησης είναι:

-Λόγω της αναµονής απόφασης από το ΣτΕ  (προσφυγή και ασφαλιστικά 

µέτρα) να ανακαλέσουν τα ήδη σταλµένα και να προχωρήσουν στην απο-

στολή νέων ειδοποιητηρίων και τον  υπολογισµό των διακανονισµών των 

παλαιών  οφειλών των ασφαλισµένων σύµφωνα µε τις  παλαιές εισφορές. 

- Να παρέχουν πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη χωρίς προϋποθέσεις 

σε όλους τους Μηχανικούς και τα προστατευόµενα µέλη τους”. 

-Σε άµεση αποκατάσταση των «κουρεµένων» αποθεµατικών του 

Ταµείου µας.

- Σε ανάκληση των εξοντωτικών µειώσεων στις  συντάξεις και τις παροχές 

του Ταµείου. 

-Σε άµεση ενεργοποίηση του κλάδου ειδικών παροχών και 

-Σε κατάργηση των πρόσθετων τόκων στις ανεξόφλητες ασφαλιστικές 

οφειλές. 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, η ∆Ε ΤΕΕ και οι 
φορείς των Μηχανικών καλούν τους Μηχανικούς 
σε  νέα συγκέντρωση διαµαρτυρίας και διεκδίκη-
σης την Πέµπτης 25 Απριλίου 2013, στις 14:00, έξω 
από το ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα), για την  ανάκληση 
των παράνοµων και εξοντωτικών αυξήσεων των 
ασφαλιστικών εισφορών τους

 Το ΤΕΕ και οι φορείς των Μηχανικών έχουν 
κατ’ επανάληψη αναδείξει ότι οι Μηχανικοί δεν 
αντέχουν τις υπάρχουσες ασφαλιστικές εισφορές, 
πόσο µάλλον τις αυξηµένες, άνω του  25%.
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Είναι να µην λάβει µέρος σε διαγωνισµό η 

Zaha Hadid, διαφορετικά το έργο θα καταλήξει 

σ’ αυτή και τους συνεργάτες της. Συνέβη και 

µε το νέο Grand Theatre και το ∆ιεθνές Κέντρο 

Πολιτισµού και Τέχνης της πόλης Changsha, 

την πρωτεύουσα του Χουνάν, επαρχίας της 

νότιας και κεντρικής Κίνας, καθώς – οµολο-

γουµένως – η ιρακινή αρχιτεκτόνισσα πρότεινε 

ένα εντυπωσιακό εκλεκτικό σχεδιασµό.

Καθώς το έργο θα κατασκευαστεί στην όχθη 

της τεχνητής λίµνης Meixi, µε την Changsha 

να βρίσκεται στην όχθη του ποταµού Xiang, 

ενός από τους µεγαλύτερους της Κίνας, στο 

σχεδιασµό λήφθηκε υπόψη και το έδαφος και 

το νερό: σε µια αλληλοεπίδραση µε το φυσικό 

τοπίο, οι αρχιτέκτονες, οπτικά και επιστηµο-

νικά, σχεδίασαν ένα συγκρότηµα µε ευρεία 

χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και απο-

τελεσµατικά συστήµατα παθητικής ενέργειας, 

ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις.

Η γενική ιδέα προήλθε από τη σκέψη τα κτίρια 

του Κέντρου, να τοποθετηθούν στο χώρο όπως 

τα αντικείµενα σε ένα κινέζικο αστικό κήπο, µε 

τις πέτρες µέσα στο νερό, τους µικρούς λόφους, 

τις γέφυρες και τα λουλούδια, να διαµορφώ-

νουν ένα περιβάλλον µε ρίζες στο παρελθόν, 

που θα τονώνει την µελλοντική καθηµερινή ζωή 

σε µια µεγαλούπολη. Όσο για το παραλιακό 

µέτωπο περιπάτου κλείνει ως βρόχος µεταξύ 

της ∆ύσης και της Ανατολής, καταλήγοντας σε 

µια µεγάλη πλατεία µπροστά από το Μεγάλο 

Θέατρο. Με την υπερύψωση του εδάφους, η 

δοµηµένη επιφάνεια γίνεται σε ένα περισσότερο 

ευέλικτο και ζωντανό τοπίο, όπου ενσωµατώνο-

νται οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και αναψυχής, δίχως να γίνονται αντιληπτοί οι τεράστιοι όγκοι τους. 

Οι τεχνητές αναβαθµίσεις στο έδαφος προσφέρουν τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός απολαυστικού 

Roof garden, αλλά και χώρους για αθλητισµό και αναψυχή, σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία υδάτινων 

επιφανειών που διασφαλίζουν έναν φυσικό εξαερισµό.

Ακούγεται ως σενάριο επιστηµονικής φαντα-

σίας, αλλά συµβαίνει να είναι µια επικίνδυνη 

πραγµατικότητα, τόσο για τους επικοινωνιακούς 

δορυφόρους και ταξιδιώτες του διαστήµατος, 

όσο και για τους περιπατητές επί της γης: κάπου 

6.000 τόνοι διαστηµικά σκουπίδια ταξιδεύουν 

µε ταχύτητα χιλιάδες µίλια την ώρα, σε σχετικά 

χαµηλή ως προς τη γη τροχιά και θα πρέπει να 

µαζευτούν, πριν δηµιουργήσουν σοβαρά προ-

βλήµατα. Ο τρόπος, λένε οι ειδικοί, είναι ένας: 

µε καµάκι !

Οπωσδήποτε τρόπος δαπανηρός, αλλά ο επι-

κρατέστερος µεταξύ όσων συζητούνται σε ένα 

ειδικό φόρουµ στη Γερµανία αυτή την εβδοµά-

δα. Οι πιθανότητες να απενεργοποιηθεί ένας 

δορυφόρος µετά από σύγκρουση µε διαστη-

µικά απόβλητα, παραµένουν αρκετά µικρές, 

ωστόσο, ένας γαλλικός δορυφόρος το 1996 

και ένα αµερικανικό σκάφος το 2009, απωλέ-

σθηκαν εξαιτίας ενός τέτοιου συµβάντος. Τον 

περασµένο µήνα, το CNN ανέφερε ότι τα δι-

αστηµικά απόβλητα που είχαν αποµείνει από 

µια κινεζική πυραυλική δοκιµή του 2007, συ-

γκρούστηκαν µε ένα ρωσικό δορυφόρο, ενώ 

το 2012, το πλήρωµα του διαστηµικού σταθµού 

διατάχθηκε να εισέλθει στις κάψουλες διαφυ-

γής, για προληπτικούς λόγους, όταν ένα “σκου-

πίδι” πέρασε πολύ κοντά. "Ο µέσος πολίτης του 

κόσµου εξαρτάται, πλέον, από το διάστηµα, για 

το GPS στα κινητά του, τις τηλεπικοινωνίες, την 

τηλεόραση, την πρόγνωση του καιρού, υπηρε-

σίες που δεν διανοείται να στερηθεί σήµερα” 

ανέφερε ο µηχανικός Jaime Reed, ο οποίος 

ηγείται του προγράµµατος “καµάκι” για  λογα-

ριασµό της διαστηµικής εταιρείας Astrium. Το 

σχέδιο βασίζεται στη χρησιµοποίηση ενός µη 

επανδρωµένου διαστηµοπλοίου, το οποίο θα 

καταδιώκει τα «σκουπίδια», θα τα καµακώνει 

και θα τα σύρει ως την γήινη ατµόσφαιρα, όπου, 

µε την είσοδό τους, θα καίγονται ολοσχερώς µε 

ασφάλεια.

ΚΑΜΑΚΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ



Ανακοινώθηκε ότι αντιπροσωπεία της ΟΣΕΤΕΕ, 

αποτελούµενη από τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας  

Ανδρέα Στοϊµενίδη και το µέλος της διοίκησης Γιώρ-

γο Παλυβό µετέβη στα γραφεία της Κοινοπραξίας της 

ΑΕΓΕΚ, αναδόχου του έργου του Μετρό της Θεσσα-

λονίκης, ύστερα από πρόσκληση του Επιχειρησιακού 

Σωµατείου Εργαζοµένων «Μετρό Θεσσαλονίκης» και 

συναδέλφων τεχνικών υπαλλήλων που εργάζονται 

στην Κοινοπραξία. Συζητήθηκαν θέµατα εφαρµογής 

της Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Εργασίας ΣΤΥΕ-

ΟΣΕΤΕΕ και η θωράκιση των τεχνικών υπαλλήλων του 

έργου από την Ε.Κ.Σ.Σ.Ε. µέσω της εγγραφής τους 

στο κλαδικό µας Σωµατείο τον ΣΤΥΕ. Στη συνάντηση 

συµµετείχε ο Αντιπρόεδρος του Σ.Ε. «Μετρό Θεσσα-

λονίκης»  ∆ηµήτρης Παππάς. Ακολούθησε συνάντηση 

της αντιπροσωπείας της ΟΣΕΤΕΕ µε το ∆/ντη Προσω-

πικού της Κοινοπραξίας κ. Λιγουριώτη, όπου τέθηκαν 

τα ζητήµατα της εφαρµογής της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

ÓõíÜíôçóç ÏÓÅÔÅÅ   
ìå åñãáæüìåíïõò   
Ìåôñü Èåóóáëïíßêçò ∆ιατάξεις µε τις οποίες θα εξαιρού-

νται τα φωτοβολταικά στις στέγες τόσο 

από την έκτακτη εισφορά όσο και από 

το µέτρο αναστολής των συµβάσεων 

σύνδεσης µε το δίκτυο, θα περιλαµ-

βάνει το νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για 

τις ΑΠΕ που κατατίθεται εντός της 

εβδοµάδας στη Βουλή. Σύµφωνα 

µε το δίκτυο energypress κύκλοι 

του ΥΠΕΚΑ διαβεβαιώνουν πως οι 

πληροφορίες περί εισφοράς και στα 

οικιακά φωτοβολταικά δεν ευσταθούν 

και πως η εξαίρεση από το µέτρο 

περιγράφεται µε σαφή τρόπο µέσα 

στο νοµοσχέδιο. Υπενθυµίζεται ότι ο 

συνολικός τζίρος από φωτοβολταϊκά 

στις στέγες ανέρχεται σε περίπου 300 

εκατ. ευρώ ετησίως και δεν υπόκειται 

σε φορολογία. Η υψηλή εγγυηµένη 

τιµή σε συνδυασµό µε το χαµηλό 

κόστος εγκατάστασης προσέλκυσε 

πλήθος οικιακών καταναλωτών, µε 

αποτέλεσµα µέχρι το τέλος του 2012 

η συνολική ισχύς των φωτοβολταϊκών 

στις στέγες να φτάσει τα 297,8 MW.

Åîáéñïýíôáé áðü ôçí åéóöïñÜ  
ôá ïéêéáêÜ öùôïâïëôáúêÜ
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Προτάσεις για την επανεκκίνηση της  οικοδοµής
Προτάσεις για την αντιµετώπιση της κάµψης της 

οικοδοµικής δραστηριότητας κατέθεσε ο Σύνδεσµος 

Βιοµηχανιών Β. Ελλάδος στους υπουργούς Οικονο-

µικών και Ανάπτυξης. Οι προτάσεις περιλαµβάνουν:

Α) Άµεσες παρεµβάσεις
 Άµεση µείωση του ΦΜΑ από 8% και 10% που 

ισχύει κλιµακωτά σήµερα, σε ένα ενιαίο 3%-5%, σε 

συνδυασµό µε µείωση των συµβολαιογραφικών 

εξόδων.

 Άµεση µείωση του ΦΠΑ πώλησης στις νέες 

άδειες στο 13%, που σηµαίνει σηµαντική µείωση 

στο κόστος αγοράς νέων ακινήτων (8%), µέτρο που 

θα οδηγήσει στην επανεκκίνηση των αγοραπω-

λησιών νέων ακινήτων µε άµεση επίπτωση και 

στα δηµόσια έσοδα που σήµερα είναι ουσιαστικά 

ανύπαρκτα από αυτή την πηγή φορολόγησης.

 Σταδιακή εφαρµογή του ιδίου ποσοστού (13%) 

και στην πώληση οικοδοµικών υλικών.

 Μείωση των αντικειµενικών αξιών και εναρ-

µόνισή τους µε τις τρέχουσες εµπορικές αξίες, οι 

οποίες από το 2007 µέχρι σήµερα έχουν υποστεί 

µείωση µέχρι και 35%.

 Καθιέρωση ενός ενιαίου φόρου για την κατοχή 

ακινήτου, ο οποίος θα λαµβάνει υπόψη του την 

τιµή ζώνης, την παλαιότητα και την χρήση και δεν 

θα αποτελεί αντικίνητρο στην απόκτηση ακινήτου. 

Ο συντελεστής αυτός θα πρέπει να ξεκινάει από 

0,05% για τα παλαιότερα ακίνητα και εφόσον 

είναι πρώτη κατοικία και δεν θα πρέπει σε καµία 

περίπτωση να ξεπερνάει το 1%.

 Παράταση για τουλάχιστον δύο χρόνια 

επιπλέον, µέχρι το τέλος του 2015, της ισχύος 

της διάταξης που αφορά το «πόθεν έσχες» στην 

αγορά κάθε είδους ακινήτου

 Επαναφορά και επέκταση ισχύος µέχρι τις 

31.12.2013 του Άρθρου 18 «Κίνητρα για τον 

επαναπατρισµό κεφαλαίων» του νόµου 3842/2010 

και τροποποίηση αυτού, ώστε για επενδύσεις σε 

ακίνητα να συµψηφίζεται στο σύνολό του ο κατα-

βληθείς ΦΜΑ ή ΦΠΑ µε τον φόρο που επιβάλ-

λεται στα επαναπατριζόµενα κεφάλαια, εφόσον 

η επένδυση σε ακίνητα πραγµατοποιηθεί εντός 

µηνός από τον επαναπατρισµό των κεφαλαίων

Β) Θεσµική εξυγίανση
 Επιτάχυνση και ολοκλήρωση του Εθνικού 

Κτηµατολογίου.

 Κατάρτιση Μητρώου Κατασκευαστών Ιδι-

ωτικών Έργων (ΜΗΚΙΕ) µε ανάλογα κριτήρια 

όπως στο Μητρώο Κατασκευαστών ∆ηµοσίων 

Έργων (ΜΕΕΠ), µε στόχο την, µε κανόνες πλέον, 

επανενεργοποίηση του κλάδου και την, σε υγιείς 

βάσεις, ανάπτυξή του.

 Εφαρµογή και στα ιδιωτικά τεχνικά έργα των 

Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), όπως 

ισχύει για τα δηµόσια έργα από τον Οκτώβριο του 

2012 µε ταυτόχρονη ενσωµάτωση της απόφασης 

αρ. 305/211 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 

αφορά τη θέσπιση εναρµονισµένων όρων εµπο-

ρίας προϊόντων του τοµέα δοµικών κατασκευών. 

Με αυτόν τον τρόπο και η ποιότητα των υλικών και 

κατασκευών των ιδιωτικών έργων θα διασφαλίζε-

ται, αλλά και η νοθεία και το λαθρεµπόριο υλικών 

θα παταχθεί. Ενδεχοµένως το σχετικό µέτρο να 

αποτελέσει την προϋπόθεση για τη ζητούµενη 

εφαρµογή µείωσης του ΦΠΑ στα δοµικά υλικά.

 Μείωση των συντελεστών που εφαρµόζονται από 

τις υπηρεσίες του ΙΚΑ κατά τον προσδιορισµό των 

ελαχίστων ενσήµων, δεδοµένης της εφαρµογής νέων 

τεχνολογιών και της εξειδίκευσης των συνεργείων 

εφαρµογής, που αφορά ως επί το πλείστον στεγασµέ-

να επαγγέλµατα

 Θέσπιση ελάχιστης έκτασης για έργα εκτός 

σχεδίου πόλεως, ίσης µε το ισοδύναµο του µέσου 

ελληνικού αγρού (40 στρέµµατα), µε το παραπάνω 

όριο να ισχύει για τουριστικές και επαγγελµατικές 

εγκαταστάσεις χαµηλής-µέσης όχλησης, για τις οποί-

ες δεν θα υπάρχει περαιτέρω ανάγκη χωροθέτησης

 Μαζικές κατεδαφίσεις παλαιών κτιρίων σε 

υποβαθµισµένες αστικές περιοχές και βιώσιµη πο-

λεοδόµηση µε ταυτόχρονη διάνοιξη πλατειών, οδών 

και χώρων στάθµευσης, µέτρο που θα µπορούσε να 

χρηµατοδοτηθεί είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε/

και από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε)-

Πράσινο Ταµείο και που, εκτός της δηµιουργίας ζή-

τησης για νέες κατοικίες, θα ενεργοποιήσει τη χρήση 

και σε υφιστάµενα ακίνητα στις γύρω περιοχές.

 Σύνδεση του ενιαίου φορολογικού συντελεστή, 

που προαναφέρθηκε, και συσχετισµός του µε το 

ενεργειακό αποτύπωµα των υφισταµένων-ολοκλη-

ρωµένων κτιρίων

 Θέσπιση, κατά περίπτωση, ιδιαίτερα αυξηµένου 

ορίου ανώτατου ύψους κτιρίων, µε παράλληλη 

µείωση της κάλυψης επιφανείας, ώστε να συµφέρει 

η αντικατάσταση του απαρχαιωµένου κτιριακού 

δυναµικού σε επιβαρυµένες οικιστικά περιοχές.
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ΚΕΡ∆ΟΣ: Σήµερα κατατίθεται στη Βουλή το πολυνοµοσχέδιο της 

συµφωνίας µε την τρόικα- ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ Η ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ- Πέφτουν οι 

τόνοι της αντιπαράθεσης ΠΑΣΟΚ-Μαξίµου- Το ενιαίο τέλος ακινήτων και 

Σπ. Λάτσης θα δηλώσει ηχηρό “παρών”- ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ 
ΘΑ ΚΕΡ∆ΙΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ!.. 
πρόστιµα µετά την έρευνα του Σ∆ΟΕ- ΠΩΣ «∆ΟΥΛΕΥΕ» ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ- Για “εγκληµατική οργάνωση” κάνει 

ΜΗΝΥΜΑ 
ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ ΓΙΑ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Εισάγονται στη Βουλή οι διατάξεις και 

εφαρµόζονται την άλλη εβδοµάδα- ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΩΞΕΙΣ 
ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ
ΕΚΤ: Η ασθενής εικόνα της οικονοµίας συνηγορεί για αλλαγή πολιτικής 

στην επόµενη συνεδρίαση- ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 

«ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ»
Κωστόπουλος: ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ALPHA BANK.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σήµερα η απόφαση για την πρώτη µεγάλη 

αποκρατικοποίηση- «ΚΛΗΡΩΝΕΙ» ΓΙΑ ΟΠΑΠ, ΠΥΡΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΕΠΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΖΕΙ 1 ΣΤΙΣ 2 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ: 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ 
κατάθεση- ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ 
Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία- ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ- Μία στις δύο µεγάλες επιχειρήσεις προτίθεται 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ  ΚΡΙΣΙΜΗ ΜΕΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ 4 ΣΤΟΥΣ 10 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ- Τι 

προβλέπει το πολυνοµοσχέδιο που θα ξεκλειδώσει τη δόση των 8,8 δισ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΝ∆ΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑ 
ΕΥΡΕΙΑΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ- 

2,9 δισ. για ενίσχυση ανέργων- ΜΗΝΥΜΑ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. 
ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: ∆ηµόσιο: Η ρύθµιση θα είναι συνολική και θα αφορά και χρέη 

από νοσοκοµεία, δήµους και ∆ΕΚΟ- ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΕΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ.

ΕΘΝΟΣ: Ψήφιση στη Βουλή µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος πριν 

από το Πάσχα- Ο ΝΟΜΟΣ ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟ, ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ 
ΧΡΕΗ ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΕ 
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΩΝ 
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Μανιτάκης: απολύσεις χωρίς προσωρινή 

προστασία- Ρουπακιώτης: ∆εν υπογράφω- ΑΝΟΙΧΤΗ ΡΗΞΗ ΣΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΜΟΝΟ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΛΕΠΕΙ 
ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ «ΛΕΦΤΑ» ΣΤΑ 
ΣΥΡΤΑΡΙΑ, ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΨΑΘΑ  ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ 
ΒΟΥΛΑ ΣΤΟ ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. 

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Α. Μανιτάκης. Με τροπολογία 

καταργεί δικαστικές αποφάσεις υπέρ εργαζοµένων- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
τη λίστα Λαγκάρντ- ΣΙΡΙΑΛ ∆ΙΩΤΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ USB.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το σχέδιο για τη νέα δοµή στο στράτευµα- 

ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΝ 

∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ- Με τροπολογία 

Μανιτάκη οδηγούνται στην έξοδο από το ∆ηµόσιο όσοι δικαιώθηκαν 

προσωρινά.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: ∆ηµόσιο και Τράπεζες θα προηγούνται στη 

διεκδίκηση αποζηµίωσης- δεδουλευµένων- ΝΟΜΟΣ- ΚΛΟΠΗ ΓΙΑ 
ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ- Νέα ανατροπή στην εργατική 

νοµοθεσία από το Κοινοβούλιο- Όλα στο βωµό των δανειστών 

 MOODY’S: ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΥΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ  ΣΤΟ 40% Η 
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

Βαριά τραυµατίες πεθαίνουν περιµένοντας στα Επείγοντα λόγω του 

απόλυτου χάους που επικρατεί στα νοσοκοµεία- ΕΦΙΑΛΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! ΦΕΥΓΟΥΝ ΠΑΛΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ 
ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΜΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΑΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΑ- Επιφέρει δυσλειτουργίες 

στην Κυβέρνηση.

Η ΑΥΓΗ: Συζήτηση στη Βουλή µε πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ- 
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ- Εθνική αξίωση 

για άµεση διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων και του κατοχικού 

δανείου.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ- ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Για την σωτηρία της πατρίδας και τη µεγάλη 

Ελλάδα!- ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ!



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

7

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ  
ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 5 | 25/04/2013

Ανατροπές στο καθεστώς καταβολής του ΦΠΑ από τους 

υπόχρεους φέρνει το πολυνοµοσχέδιο που κατατίθεται 

σήµερα στη Βουλή και στο οποίο περιέχονται n τελευταία 

ευνοϊκή ρύθµιση χρεών σε εφορίες και ασφαλιστικά 

Ταµεία και n διατήρηση του χαρατσιού της ∆ΕΗ, µειωµένο 

όµως οριζόντια, κατά 15%. Οι εν λόγω αλλαγές στο ΦΠΑ 

προωθούνται κατ' εντολή της τρόϊκας, καθώς στόχο έχουν 

να υπάρχει πλήρης εικόνα των υπόχρεων αλλά και των 

βεβαιωµένων οφειλών, ώστε να µπορούν να εισπραχθούν 

ακόµη και µε αναγκαστικά µέτρα. Από την άλλη πλευρά, 

πάντως, οι νέες ρυθµίσεις διευκολύνουν τις επιχειρήσεις 

και τους επιτηδευµατίες, διότι θα απεµπλακούν από 

την υποχρέωση καταβολής του 40% µε την υποβολή της 

υπόχρεους, σε µια περίοδο που n ρευστότητα αποτελεί 

ζητούµενο για την πραγµατική οικονοµία. Ειδικότερα, 

κατατίθεται σήµερα θα προβλέπονται οι εξής αλλαγές στο 

καθεστώς του ΦΠΑ: 

- Η περιοδική δήλωση του ΦΠΑ θα υποβάλλεται µε την 

καταβολή τουλάχιστον 10 ευρώ. 

- To υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται σε δύο δόσεις, υπό 

την προϋπόθεση ότι n εν λόγω δήλωση έχει υποβληθεί 

εµπρόθεσµα. 

- Στο τέλος του ίδιου µήνα υποβολής της δήλωσης θα 

καταβάλλεται n πρώτη δόση. 

- Η δεύτερη δόση θα εξοφλείται στο τέλος του επόµενου 

µήνα µε προσαύξηση 2%. 

- Εάν ο υπόχρεος µε την υποβολή της δήλωσης καταβάλλει 

το 50% του οφειλόµενου ποσού, τότε το υπόλοιπο θα πρέπει 

να πληρωθεί στο τέλος του επόµενου µήνα. 

- Εάν ο υπόχρεος καταβάλλει εκπρόθεσµα τη δήλωση 

του, τότε θα πρέπει να καταβάλλει εφάπαξ τον οφειλόµενο 

φόρο. 

- Όποιος δεν υποβάλλει δήλωση, θα θεωρείται 

φοροφυγάς και θα διώκεται και ποινικά. Στόχος των 

ανωτέρω αλλαγών που προωθεί n πολιτική ηγεσία του 

υπουργείου Οικονοµικών και οι οποίες θα ισχύσουν 

άµεσα από τις αρχές της επόµενης εβδοµάδας, είναι 

όπως υποβάλλουν όλοι πλέον τις δηλώσεις ΦΠΑ, αφού 

το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλουν δεν δικαιολογεί 

τη µη υποβολή. Ταυτόχρονα, όµως, ο ελεγκτικός 

µηχανισµός θα γνωρίζει ανά πάσα στιγµή ποιος δεν 

έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ποιος χρωστά 

το ΦΠΑ µε αποτέλεσµα να διευκολύνεται το έργο του 

φοροεισπρακπκού µηχανισµού. Υπενθυµίζεται ότι µέχρι 

σήµερα τα συστήµατα του υπουργείου Οικονοµικών δεν 

µπορούσαν να εντοπίσουν εάν κάποιος που δεν υπέβαλε 

δήλωση ήταν λόγω αδυναµίας ή επειδή ήταν φοροφυγάς, 

ενώ στο εξής µε τη θέσπιση των νέων διατάξεων όποιος 

δεν υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ θα είναι φοροφυγάς. Βασική 

επιδίωξη ουσιαστικά της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου 

Οικονοµικών είναι να παρακολουθεί στενά την πορεία 

των εισπράξεων του ΦΠΑ, που µέχρι σήµερα αποτελεί 

τη µεγαλύτερη πληγή του προϋπολογισµού. Τελευταία 

ευκαιρία δίνει το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της τρόικας, σε όσους έχουν 

ληξιπρόθεσµα χρέη σε εφορίες και ασφαλιστικά Ταµεία να 

τα ρυθµίσουν, πληρώνοντας, υπό προϋποθέσεις, σε πολλές 

και χαµηλές δόσεις, µε στόχο να µπουν φέτος στα δηµόσια 

Ταµεία περισσότερα από 1 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, µε βάση 

τις προωθούµενες διατάξεις n νέα ρύθµιση θα προβλέπει 

τα εξής: 

- Εξόφληση όλων των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 

και τις 31 ∆εκεµβρίου 2012 σε 48 δόσεις. 

- Οι οφειλέτες µε χρέη έως και 5.000 ευρώ θα πληρώνουν 

ανάλογα µε την οικονοµική τους δυνατότητα σε 

κρίνεται αναγκαίο, ίσως έως και σε 100, και µε ελάχιστο 

ποσό καταβολής για κάθε δόση τα 10 ευρώ. 

- Όσοι έχουν χρέη που ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ θα 

µπορούν να τα εξοφλήσουν σε περισσότερες από 48 

δόσεις, υπό την προϋπόθεση µόνο ότι θα αποδεικνύεται 

αντικειµενικά n οικονοµική τους αδυναµία. 

-Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες θα π ρέπει 

να εξοφλήσουν τα χρέη τους υποχρεωτικά σε έως 

και 48 δόσεις, έχοντας όµως τη δυνατότητα µείωσης 

των προσαυξήσεων έως και 50% στη περίπτωση Που 

προχωρήσουν σε εφάπαξ εξόφληση της οφειλής τους. 

-Η ανωτέρω εξαίρεση δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις που 

οι επιτηδευµατίες έχουν προχωρήσει σε παύση εργασιών, 

αφού στη συγκεκριµένη περίπτωση θα αντιµετωπίζονται 

ως φυσικό πρόσωπα. 

-Η µείωση των προσαυξήσεων θα ισχύει και για φυσικά 

πρόσωπα που εξοφλούν τα χρέη τους σε 48 δόσεις. Η 

ίδια ρύθµιση προβλέπεται και για τις οφειλές προς τα 

ασφαλιστικά Ταµεία. 

-Αυξάνεται το όριο άνω του οποίου θα ασκείται ποινική 

δίωξη, αφού εξετάζεται σοβαρά όπως από τις 5.000 ευρώ 

το όριο ανέβει στις 10.000 ευρώ. 

από λογιστή έκθεσης οικονοµικής φερεγγυότητας του 

οφειλέτη, n οποία θα συνυποβάλλεται µαζί µε τη σχετική 

αίτηση στην εφορία. 

-Για χρέη άνω των 300.000 ευρώ θα απαιτούνται 

εµπράγµατες εγγυήσεις από τον οφειλέτη, µεταξύ των 

οποίων και n προσηµείωση υποθήκης σε ακίνητα. 

- Για τα νέα χρέη, δηλαδή όσα δηµιουργούνται από την 1n 

Ιανουαρίου 2013 και µετά, n νέα ρύθµιση προβλέπει ότι 

πρέπει να εξοφληθούν σε 12 δόσεις. 

-Για να υπαχθεί φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην τελευταία 

ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών, θα πρέπει πρώτα να έχει 

πληρώσει τα χρέη του 2013. Η προσθήκη αυτή αναµένεται 

να ενταχθεί στο σχέδιο νόµου προκειµένου να ενισχυθούν 

τα ασφαλιστικά Ταµεία και να µη χρειαστεί να επιδοτηθούν 
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µε πρόσθετα κεφάλαια από τον προϋπολογισµό. 

-Οι οφειλέτες του ∆ηµοσίου, εφόσον χάσουν µία δόση 

των νέων ρυθµίσεων, δεν θα µπορέσουν να υπαχθούν στο 

µέλλον στην πάγια ρύθµιση. 

-Οι συνεπείς οφειλέτες, οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί 

σε ρύθµιση και καταβάλλουν εµπρόθεσµα τα χρέη τους, 

δεν έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στη νέα ευνοϊκή 

Μαρτίου 2013 θα µπορούν να ενταχθούν στο νέο καθεστώς 

που θα ισχύσει για τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ∆ηµόσιο 

και τα ασφαλιστικά Ταµεία.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 4 | 25/04/2013

Στην αποµάκρυνση όσων συµβασιούχων παραµένουν 

µετά τη λήξη της σύµβασής τους, δυνάµει προσωρινών 

δικαστικών αποφάσεων, στον στενό και ευρύτερο 

δηµόσιο τοµέα και µισθοδοτούνται κανονικά, προχωρεί 

n κυβέρνηση µε διάταξη που περιλαµβάνεται στο 

πολυνοµοσχέδιο το οποίο κατατίθεται σήµερα στη Βουλή. 

αφαιρείται n δυνατότητα των συµβασιούχων -κυρίως, αλλά 

όχι µόνον, εργαζοµένων στους δήµους- να παραµένουν 

στις θέσεις τους κάνοντας χρήση προσωρινών διαταγών 

που εκδίδουν Μονοµελή Πρωτοδικεία. Επί της ουσίας, οι 

προσφεύγοντες συµβασιούχοι θα µένουν εκτός ∆ηµοσίου 

και φυσικά δεν θα αµείβονται όπως σήµερα, έως ότου 

κριθεί n κύρια προσφυγή τους, πιθανώς µετά 4 έως 5 

χρόνια. Η πιθανή έγκριση από τη Βουλή της ρύθµισης, n 

οποία σηµειωτέον αφορά και τις εκκρεµείς υποθέσεις, θα 

σηµάνει την άµεση έξοδο από το ∆ηµόσιο εκατοντάδων, 

κατά µερικούς και χιλιάδων, συµβασιούχων, n επιστροφή 

των οποίων θα είναι εφικτή µόνον εφόσον δικαιωθούν 

κατά την εκδίκαση της κύριας αγωγής. Αυτή n επώδυνη 

πολιτική απόφαση επιβάλλεται από την αδυναµία της 

κυβέρνησης να εξεύρει τις 2.000 υπαλλήλους που θα 

τεθούν εκτός ∆ηµοσίου από ΝΠΙ∆ τον Ιούνιο. Ως προς 

τον υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Αντ. Μανιτάκη. 

Συνοµιλητές του τελευταίου, ωστόσο, υπογράµµιζαν στην 

κ. Μανιτάκης είναι σύµφωνος µε τη διάταξη. Μέχρι αργά 

χθες το βράδυ, πάντως, ερώτηµα παρέµενε n στάση που θα 

τηρήσει έναντι της κυβερνητικής πρωτοβουλίας ο, επίσης 

προερχόµενος από τη ∆ΗΜΑΡ, υπουργός ∆ικαιοσύνης Αντ. 

Ρουπακιώτης, συνεργάτες του οποίου άφηναν να εννοηθεί 

ότι n ρύθµιση προσκρούει στο Σύνταγµα ενώ θύµιζαν ότι 

πριν από τρεις εβδοµάδες ο κ. Ρουπακιώτης είχε εισηγηθεί 

την ακριβώς αντίθετη διάταξη, n οποία και εγκρίθηκε 

οµόφωνα από τη Βουλή. Επίσης, δεν ήταν αυτονόητη και 

n συγκατάθεση των δύο άλλων κυβερνητικών εταίρων. 

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ δήλωναν ότι αναµένουν επίσηµη 

ενηµέρωση {n προγραµµατισµένη για χθες συνάντηση 

εκπροσώπων των κοµµάτων µε τον κ. Μανιτάκη 

µαταιώθηκε, καθώς την ίδια ώρα ο υπουργός βρίσκονταν 

στο Μαξίµου σε συνεργασία µε τον κ. ∆. Σταµάτη), ενώ 

και βουλευτές της ∆ΗΜΑΡ εξέφραζαν χθες έντονες 

επιφυλάξεις. To ζήτηµα των συµβασιούχων αναµένεται 

να εγείρει έντονες αντιδράσεις και σε κοινωνικό επίπεδο, 

όπως άλλωστε και n δηµοσιοποίηση των πρώτων 

οργανισµών ιδιωτικού δικαίου που θα καταργηθούν 

οδηγώντας το προσωπικό σε απόλυση. ∆εν αποκλείεται, 

δε, n ανακοίνωση των πρώτων φορέων να γίνει εντός της 

Μεγάλης Εβδοµάδος.
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επιχειρήσεων να απασχολούν προσωπικό χωρίς ασφάλιση) 

των εσόδων από εισφορές, εξαιτίας της ύφεσης και της 

καταβάλει τις συντάξεις του Ιουνίου. Σύµφωνα µε τα 

οικονοµικά στοιχεία του ταµείου που παρουσίασε χθες 

ο πρόεδρος των εργαζοµένων Γ. Κυριακόπουλος, παρά 

τους περιορισµένους έως και 56% σε σύγκριση µε το 

οι 5.664 ασφαλισµένοι .To ποσοστό των ανασφάλιστων 

χωρίς ασφάλιση). Τα έσοδα από τις εισφορές όσων δεν 

εισφοροδιαφεύγουν στο πρώτο δίµηνο ήταν µειωµένα 

δισ. ευρώ), ενώ στο τρίµηνο n µείωση κυµαίνεται, µε βάση 

τις πρώτες εκτιµήσεις, στο -12 έως -14% προκαλώντας 

ταµειακή ασφυξία στο ΙΚΑ, αλλά και στους οργανισµούς 

δεδοµένη τη διευρυνόµενη αυτή µείωση των εσόδων και 

την ταµειακή στενότητα, το ∆.Σ. του ΙΚΑ αποφάσισε χθες να 

οποία χρειάζονται για τις πληρωµές των συντάξεων του 

Ιουνίου. Επιπλέον ρευστότητα θα αντλήσει τον επόµενο 

µήνα και από ρέπος τα οποία λήγουν και θα τα ανανεώσει 

120 εκατ. ευρώ που κατέχει. 


