
Από την Παρασκευή 15/6/2012 
μπήκε  σε λειτουργία μια καινούρ-
για υπηρεσία, αυτή της Παροχής 
Υπηρεσιών και Ενημέρωσης 
μέσω του Internet (http://www.
tsmede.gr ). Ο Γιάννης Γαμβρίλης  
πρόεδρος ΤΣΜΕΔΕ Α’ Αντιπρό-
εδρος ΕΤΑΑ ανακοίνωσε τη νέα 
εφαρμογή, με επιστολή του προς 
τους μηχανικούς ασφαλισμένους 
αναφέροντας ότι: «Τις Βεβαιώ-
σεις,  όπως της Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας, Προϋπηρεσίας, 
Διακοπής Εργασιών και πολλές 
άλλες θα μπορείτε πλέον να τις 
αιτήστε και να τις παραλαμβάνετε 
μέσω του Internet, χωρίς να απαι-
τείται η μετάβασή σας σε κάποιο 
υποκατάστημα του Ταμείου. Ακο-
λούθως τις βεβαιώσεις αυτές, θα 

μπορείτε να τις εκτυπώνετε μέσω 
του Υπολογιστή – Εκτυπωτής σας 
και να τις προσκομίζετε «απευθεί-
ας» στους αποδέκτες βάσει του 
Νόμου Ν.4075/2012/άρθρο 26/
παρ.12. Από το Ταμείο μας έχουν 
ενεργοποιηθεί ήδη όλοι οι απαραί-
τητοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ώστε 
ο ίδιος ο αποδέκτης να μπορεί να 
«επιβεβαιώσει» την εγκυρότητα η 
μη του εκάστοτε εγγράφου. Με 
το νέο Σύστημα ευελπιστούμε την 
δραστική μείωση της αναμονής, 
του χαμένου χρόνου στις ουρές 
και του εκνευρισμού που αυτά συ-
νεπάγονται και μείωση του χρόνου 
αναμονής περισσότερο του 50% 
του σημερινού στα Τμήματα Ασφά-
λισης, Εισφορών, Συντάξεων και 
Κλάδου Υγείας». 

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
& ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Μέσω του 
eΤΣΜΕΔΕ  
(http://www.
tsmede.gr ) 
εφαρμόζεται η 
νέα υπηρεσία 
ηλεκτρονικής 
ενημέρωσης  για  
τους ασφαλισμέ-
νους του 
ΤΣΜΕΔΕ / ΕΤΑΑ 

Άρχισε η εφαρμογή της  
«Ψηφιακής Υπογραφής»  

στο ΤΣΜΕΔΕ 
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αν και τραπεζίτης, ο Έβαλντ Νοβότνι, διοικητής 
της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας (OeNB) 
και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προέβη 
σε μια πολιτική ανάλυση και προειδοποίηση 
για τα τεκτενόμενα, με εφαλτήριο μια ιστορική 
αναδρομή στη Γερμανία της δεκαετίας του 1930 
και την άνοδο του ναζισμού.
«Η πεισματική εστίαση στη λιτότητα [που 
είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1920] 
οδήγησε σε μαζική ανεργία, στην κατάρρευση 
των δημοκρατικών θεσμών και τελικά στην 
καταστροφή του ναζισμού» δήλωσε.
«Το θέμα δεν είναι να τιμωρηθούν τα άτακτα 
παιδιά, υπάρχει πάντα εναλλακτική λύση 
στη λιτότητα» πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας 
ότι η Γερμανία απομονώνεται ολοένα και 
περισσότερο όταν εκφράζει την επιθυμία να 
επιβληθούν μέτρα λιτότητας στους εταίρους της, 
όπως στην Ελλάδα.
Αυτά, ενώ σήμερα στην Ελλάδα ολοκληρώνεται 
η συγκρότηση της κυβέρνησης, η οποία 
θα πρέπει να χαράξει μια πειστική (για την 
ελληνική Κοινή Γνώμη και τους εταίρους μας) 
διαφοροποιημένη πορεία για την οικονομία, 
αλλά να αντιμετωπίσει και τα μεγάλα πολιτικά 
και κοινωνικά προβλήματα που προέκυψαν 
τόσο από τη βίαιη εφαρμογή της "μνημονιακής 
λιτότητας", όσο και τα συνακόλουθα και 
εξαιρετικά επικίνδυνα (κατά την άποψη του 
αυστριακού τραπέζιτη), όπως είναι η απόκτηση 
κοινοβουλευτικής υπόστασης του νεοναζισμού 
στην Ελλάδα.
Μόνο που - ας μην αυταπατώμεθα - η χάραξη 
της κυβερνητικής πολιτικής σε σημαντικό 
βαθμό εξαρτάται από τις πραγματικές 
προθέσεις των εταίρων μας στην ΕΕ, οι οποίοι 
αναμένεται "να ανοίξουν τα χαρτιά τους" στη 
σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

ΣΗΜΕΡΑ Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το Κτηματολόγιο
Σήμερα Πέμπτη 21 Ιουνίου στις 2 το απόγευμα πραγματοποιείται  έξω από το Υπουργείο 
Οικονομικών (Καρ. Σερβίας 8, Σύνταγμα) συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που διοργανώνει η 
διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχα-
νικών (ΠΣΔΑΤΜ), ζητώντας να μην προχωρήσει στο μεταίχμιο πολιτικών και κυβερνητι-
κών εξελίξεων η ολοκλήρωση του διαγωνισμού χρηματοοικονομικού συμβούλου για το 
Κτηματολόγιο. Ο Σύλλογος ζητά επίσης να ανοίξει κύκλος διαλόγου με τη συμμετοχή 
όλων των εμπλεκομένων φορέων για την επόμενη ημέρα του Κτηματολογίου με δημό-
σιο χαρακτήρα. Στην κινητοποίηση συμμετέχει και ο Σύλλογος των εργαζομένων στην 
Κτηματολόγιο ΑΕ. 

Αναλυτικές οδηγίες 
στις σελ. 3 και 4  
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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

ΣΗΜΕΡΑ 21-06-2012 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

25
Ιουνίου
2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  Ετήσιο ευρωπαϊκό συνέδριο CE 
marking – "Quality construction products for safe 
works".
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: για το  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
«Εκπαιδευτικά Εργαλεία για Προσβάσιμες Πόλεις – 
Training Tools for Accessible owns» 
ΑΘΗΝΑ

Γενική Διεύθυνση Επιχει-
ρήσεων & Βιομηχανίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επιτροπή Προσβασιμότητας 
του ΤΕΕ

28
Ιουνίου
2012

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ: 7η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη 
Α.Τ.Μ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΣΔΑΤΜ, ΣΔΑΤΜΚ, Τοπικό Τμή-
μα ΑΤΜ Χανίων, Τοπικό Τμήμα 
ΑΤΜ Ρεθύμνου

30
Ιουνίου
2012

Συνέδριο στην πόλη της Καστοριάς (από σήμερα ως τις 
24 Ιουνίου 2012) με θέμα: «Αειφόρος Περιφερειακή 
Ανάπτυξη στην Ελλάδα, συνδιοργανώνουν o Δήμος 
Καστοριάς, το Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη και η 
Αντιπροσωπεία του Ιδρύματος Friedrich Ebert, στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας που αφορά στην εταιρική 
σχέση Ελλάδας και Γερμανίας για τη δημιουργία 
Ελληνογερμανικού Δικτύου Δήμων Περιφερειών και 
Πολιτών.
Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών του 
συνεδρίου –που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό 
Κέντρο ΕΔΗΚΑ- θα γίνει αναλυτική προσέγγιση εξει-
δικευμένων θεμάτων που ενδιαφέρουν την ελληνική 
περιφέρεια στους τομείς της δημοτικής ανάπτυξης, 
της εξυγίανσης υδάτινων πόρων, της βιοκαλλιέργειας 
και του οικοτουρισμού, από Έλληνες και Γερμανούς 
ειδικούς, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας με βάση 
την αντίστοιχη γερμανική εμπειρία. Κατά τη διάρκεια 

της τρίτης ημέρας θα δημιουργηθούν ομάδες εργασίας 
επί των αναλυθέντων θεμάτων, με σκοπό την εξαγωγή 
αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων για εμβάθυνση 
της ελληνογερμανικής συνεργασίας σε αυτούς τους 
τομείς. 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", διοργανώνει –9 έως 20 Ιουλίου 2012- Θερινό 
Σχολείο προσανατολισμού και ενημέρωσης, που απευθύνεται σε πτυχιούχους και τελειόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Η 
υποβολή των αιτήσεων γίνεται έως 25 Ιουνίου. 
Οι διαλέξεις του Θερινού Σχολείου είναι οργανωμένες σε: α) ένα Γενικό Κύκλο Διαλέξεων, όπου παρουσιάζο-
νται γενικά τα γνωστικά πεδία δραστηριότητας του ''Δ'' με τις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις σε κάθε πεδίο, 
και β) έξι Θεματικές Περιοχές, όπου παρουσιάζονται πιο εξειδικευμένα θέματα. 
Οι θεματικές περιοχές που θα καλυφθούν στα πλαίσια του Σχολείου περιλαμβάνουν: Περιβάλλον - Ενέργεια 
- Ασφάλεια, Προηγμένα Υλικά, Μικρο - Νανοτεχνολογία & Διατάξεις, Βασική Έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες, 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμες Ζωής, Νέες Τεχνολογίες και Πολιτιστική Κληρο-
νομιά. 
Οι διαλέξεις του Θερινού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν από διακεκριμένους επιστήμονες από Ερευνητικά 
Κέντρα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και του ΕΚΕΦΕ ''Δημόκριτος''. Η υποβολή των αιτή-
σεων γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης http://edu.demokritos.gr.
Πληροφορίες: Τηλ.:210 650 3055,  210 650 3055, e-mail: info@edu.demokritos.gr 

AΘΗΝΑ

➦ Σήμερα στις 17:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 
ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος, Αθήνα), θα πραγματοποι-
ηθεί η ημερίδα με θέμα: «Πολυτεχνεία και Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας: Δομές Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας των Μηχανικών», που διοργανώνουν η 
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΕΜΠ και 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

ΔΡΑΜΑ

➦ Στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου Δράμας, πραγμα-
τοποιείται σήμερα και ώρα 20.00 η εκδήλωση με θέμα: 
«Ν. Δράμας – Επάρκεια υδατικών πόρων. Μύθος ή 
πραγματικότητα». 

Αειφόρος περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα  

Στην Αθήνα (από τις 25 Ιουνίου ως την 1η Ιουλίου) πραγ-
ματοποιείται φέτος το παγκόσμιο συνέδριο στατιστικής 
και μαθηματικών του International Federation of Non-
linear Analysis - IFNA. 
Στο συνέδριο –που θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών- 
θα συμμετέχουν καταξιωμένοι διεθνώς επιστήμονες και 
ακαδημαϊκοί στον τομέα της υγείας, του περιβάλλοντος, 
της οικονομίας και της ενέργειας.
Στόχος του συνεδρίου είναι η χρήση των μαθηματικών 
και της στατιστικής σε μη γραμμική ανάλυση σε τομείς 
της καθημερινότητας μέσα από εμπεριστατωμένες 
έρευνες επιστημόνων. 

Παγκόσμιο συνέδριο  
IFNA 2012 

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
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Μέσω της νέας υπηρεσίας «Ψηφιακής Υπογραφής» και της 
Παροχής Υπηρεσιών και Ενημέρωσης ((http://www.tsmede.gr 
του eΤΣΜΕΔΕ) για  τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ / ΕΤΑΑ  σε 
πρώτη φάση θα παρέχονται ηλεκτρονικά οι παρακάτω υπηρε-
σίες: 
Α. Για το τμήμα Ασφάλισης: 
1) (Β)εβαιώση (Α)σφάλισης (Μ)ηχανικών, 2) ΒΑΜ για Διακοπή, 
3) ΒΑΜ για ΟΑΕΕ και 4) ΒΑΜ για διακοπή ΙΚΑ 
Β. Για το Τμήμα Εισφορών: 
5) (Β)εβαίωση (Α)σφαλιστικής (Ε)νημερότητας Μισθωτών, 6) 
ΒΑΕ Ελευθ. Επαγγελματιών, 7) ΒΑΕ για Εφορία Εισοδήματος, 8) 
ΒΑΕ Προϋπηρεσίας, 9) ΒΑΕ Εφορίας για Θεώρηση Βιβλίων 
Γ. Για τον Κλάδο Συντάξεων:
10) (Β)εβαίωση (Σ)ύνταξης, 11) ΒΣ με Αιτιολόγηση Συνταξιοδό-
τησης, 12) Βεβαίωση Μηνιαίων Αποδοχών Συνταξιούχου, 13) 
Βεβαίωση Κρατήσεων Περίθαλψης Συνταξιούχου, 14) Βεβαίωση 
κατάθεσης δικαιολογητικών Συνταξιοδότησης, 15) Βεβαίωση 
για Εφορία για τον Κλάδο συντάξεων. Ο πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ 

Γιάννης Γαμβρίλης στην επιστολή του σημειώνει ότι: «Σταδιακά 
οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα επεκτείνονται και πολύ σύντομα 
θα προστεθούν και άλλες που αφορούν τον Κλάδο Υγείας του 
Ταμείου.  Για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
είναι απαραίτητη η «εγγραφή σας» στο Web Site για την από-
κτηση ενός προσωπικού λογαριασμού (υπάρχει στην κεντρική 
σελίδα του). Ακολούθως «για λόγους ασφαλείας» θα πρέπει 
να μεταβείτε σε κάποιο υποκατάστημα με την ταυτότητά σας 
για να γίνει η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Όπως καλά 
γνωρίζετε και θα επαναλαμβάνω σε κάθε ανακοίνωσή μου - 
για την επιτυχία κάθε Καινούργιου Ηλεκτρονικού Συστήματος, 
χρειάζεται πάντα η «θετική» υποδοχή και αντιμετώπιση από 
τους άμεσα εμπλεκομένους. Γι αυτό σας καλούμε να σταθείτε 
δίπλα του - ειδικά - στη «αρχική» μεταβατική του λειτουργία, 
αναγνωρίζοντας ότι το Ταμείο μας «στέλνει ένα μικρό μήνυ-
μα αισιοδοξίας για το αύριο» στην δύσκολη αυτή περίοδο». 
Παρουσιάζουμε με εικόνες τα βήματα ενεργοποίησης της νέας 
υπηρεσίας. Αναλυτικές πληροφορίες  στο www.tsmede.gr

ΠΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ 

Τα βήματα για την εφαρμογή της «Ψηφιακής Υπογραφής»

Τα βήματα που ο ασφαλισμένος θα πρέπει να ακολουθήσει
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Η πολυτέλεια συνδυάζεται με 

την οικολογική ευαισθησία και 

το αποτέλεσμα είναι μια σειρά 

διαφορετικά ξενοδοχεία διεθνώς. 

Χτες αναφερθήκαμε σε 4 από 

τα 10 ξενοδοχεία του είδους, 

που πρόσφατα επέλεξε και 

παρουσίασε το CNN. Συνεχίζουμε 

σήμερα με τα υπόλοιπα.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

Hyatt at Olive 8 (Seattle, USΑ) 
Τον Ιούλιο του 2009 αυτό το ξενοδοχείο στο Σηάτλ, έλαβε 
την πρώτη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Planning). 
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή των 
θεάτρων. Μεταξύ των πολλών φιλικών προς το περιβάλλον 
χαρακτηριστικών του πίσω από την κατά τα άλλα κομψή 
γυάλινη εμφάνιση είναι: οι χαμηλής ροής υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, το χαμηλό από άποψης χρήσης χημικών  
σύστημα νερού, ειδικούς αεραγωγούς για φρέσκο/δροσερό 
αέρα, ενώ διαθέτει δωρεάν στάθμευση σε ιδιοκτήτες 
“καυαρών” αυτοκινήτων και φόρτιση για ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα. Όλα κάτω από μια καταπράσινη στέγη.

BEST WESTERN PREMIER 
Hotel Victoria (Freiburg, Germany) 
Ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων που βρίσκεται 
περίπου 200 μέτρα μακριά από τον κεντρικό σταθμό του 
Φράιμπουργκ. Το ιστορικό κτίριο, το οποίο διαθέτει 66 
κλιματιζόμενα αντιαλεργικά δωμάτια μη καπνιστών, έχει 
λάβει διεθνείς αναγνωρίσεις για τις φιλικές προς το 
περιβάλλον υποδομές και χρήσεις, όπως: ηλιακή ενέργεια, 
κατανάλωση όμβριων υδάτων, ευρύτατη χρήση ξύλου, 
αξιοποίηση του ανέμου, περιορισμού άσκοπης κατανάλωσης 
νερού σε νιπτήρες και ντους κ.α.

Inn by the Sea  
(Cape Elizabeth, Maine, United States) 
Ηλιακά πάνελ, χρήση ανακυκλωμένου φελλού και 
καουτσούκ στα δάπεδα, εναλλάκτες θερμότητας-ψύξης 
με χρήση του αέρα, διπλής ροής τουαλέτες και θέρμανσης 
με βιοκαύσιμα, είναι τα χαρακτηριστικά του πολυτελούς 
ξενοδοχείου. Αλλά αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η 
προστασία της …άγριας φύσης, σε εντυπωσιακούς κήπους 
όπου βρίσκουν καταφύγιο απειλούμενες με εξαφάνιση 
πεταλούδες. Για όλα αυτά έχει πιστοποιηθεί με Silver LEED. 

Arthur's Pass Wilderness 
Lodge (South Island, New Zealand) 
Φωλιασμένο μέσα σε ένα εκπληκτικό φυσικό 
τοπίο του βουνού, με λίμνες και δάση οξιάς να 
το περιβάλλουν, στην πραγματικότητα είναι ένα 
αγρόκτημα όπου διαβιούν 6.000 πρόβατα μερινός. 
Το πολυτελές Eco-Lodge χτίστηκε με παραδοσιακά 
τοπικά υλικά και ο σχεδιασμός του είναι 
εμπνευσμένος από τη φιλοσοφία του αρχιτέκτονα 
Frank Lloyd Wright, η οποία συνοψίζεται στην 
φράση «τα κτίρια πρέπει να είναι της γης, όχι στη 
γη». Οι επισκέπτες του μπορούν να απολαύσουν 
άνετα καταλύματα και φαγητό γκουρμέ από φρέσκα 
τοπικά προϊόντα. Καθημερινά οι πελάτες μπορούν 
να βιώσουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές 
δραστηριότητες, να μάθουν τη ζωή της περιφέρειας 
και να εξερευνήσουν τα αλπικά λιβάδια, τις λίμνες 
και τα δάση. Οι ιδιοκτήτες του βοήθησαν στην 
επαφύτευση αυτοχθόνων δασών και συνεργάζονται 
στενά με την τοπική φυλή των Μαορί. 

Kong Arthur Hotel 
(Copenhagen, Denmark)
Βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά μακριά από το κέντρο 
της Κοπεγχάγης, το κομψό αυτό ξενοδοχείο της 
αλυσίδας Brochner. Όπως και τα άλλα ξενοδοχεία της 
οικογενειακής αυτής επιχείρησης, είναι ουδέτερο στο 
ισοζύγιο άνθρακα από τον Ιανουάριο του 2007, με μείωση 
των εκπομπών CO2. Προσφέρει στους πελάτες του 
ποδήλατα ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και την ευκαιρία 
να αγοράσουν ποσοστό CO2, σε τιμές σαββατοκύριακου, 
για να αντισταθμίσουν την επιβάρυνση που προκαλούν με 
τη διαμονή τους στην πόλη ! Το ξενοδοχείο αυτό αγοράζει 
κάθε χρόνο ποσοστά CO2 συνολικής αξίας 30.000 
δολαρίων τα οποία διαθέτει στους πελάτες του.

Harmony Hotel (Nosara, Costa Rica) 
Οι επισκέπτες αυτού του ξενοδοχείου για χρόνια λαβαίνουν φωτογραφίες με τις οποίες βεβαιώνονται για 

την ανάπτυξη ενός δένδρου που φύτευσαν κατά την παραμονή τους εκεί ! Είναι μια από τις πρωτοτυπίες 
των ιδιοκτητών του καταπράσινου παραλιακού ξενοδοχείου, όπου τα πρωϊνά που προσφέρονται είναι 

φρούτα και άλλα προϊόντα που παράγονται στην περιοχή, ενώ τα καλαμάκια που χρησιμοποιούνται είναι 
από μπαμπού, επίσης, της περιοχής. Προσφέρονται δωρεάν γιόγκα, σέρφινγκ και ποδήλατα, ενώ όταν 

κανείς είναι ξαπλωμένος στην αιώρα μπορεί να παρακολουθεί τους πίθηκους να παίζουν στα δένδρα. Η 
χρήση ανακυκλωμένου νερού συμπληρώνει την οικολογική ευαισθησία των ιδιοκτητών του.
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σήμερα ανακοινώνεται η σύνθεση του νέου 
Υπουργικού Συμβουλίου- ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ- Προσδοκίες 
και απαιτήσεις από την κυβέρνηση • Πρώτη αντίδραση σήμερα για; τις 
αλλαγές στο Μνημόνιο- ΚΡΙΣΙΜΟ EUROGROUP ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Θα εγκριθεί η εκταμίευση του 1 δισ. που είχε 
δεσμευθεί πριν από ένα μήνα- ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ- Καμιά αλλαγή πριν από την αξιολόγηση της 
τρόικας.

ΚΕΡΔΟΣ: Με ευρεία συναίνεση και ειλικρινή στήριξη ξεκινά το 
έργο της η κυβέρνηση Σαμαρά- ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ- Τα 

προβλήματα, οι επιδιωκόμενες λύσεις και τα στοιχήματα- Πώς 
φθάσαμε στον σχηματισμό της κυβέρνησης- Οι διαβουλεύσεις και οι 
γκρίνιες.

ΕΞΠΡΕΣ: Βασικός άξονας της προγραμματικής συμφωνίας Νέας 
Δημοκρατίας-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ- ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 11,5 ΔΙΣ. 
ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Έξοδο από την Ελλάδα επιδιώκουν οι Γάλλοι- 
Διαψεύδει τα σενάρια εξαγοράς η ALPHA BANK.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΤΟ EUROGROUP- Τι 
ζητεί η Αθήνα και τι δίνει η Ευρωζώνη- Ολονύκτιες διεργασίες για 
υπουργούς • Αντί του Σόιμπλε- ΤΟΝ ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ ΘΕΛΕΙ Η ΓΑΛΛΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ EUROGROUP.

ΤΑ ΝΕΑ: ΤΡΟΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΡΟΙΚΑΣ- Πρώτο τεστ 
επαναδιαπραγμάτευσης σήμερα στη συνεδρίαση του Eurogroup, ενώ 
οι εκπρόσωποι των δανειστών ετοιμάζουν βαλίτσες για την Αθήνα • 
ΟΧΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ- Τι 
συμφώνησαν οι εκπρόσωποι των τριών κομμάτων • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ • ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: Η 
ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι θα βάλει στη διαπραγμάτευση η νέα 
κυβέρνηση- ΠΡΩΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ • ΠΡΩΤΑ Η 
ΤΡΟΙΚΑ, ΜΕΤΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- Βρυξέλλες, Βερολίνο θα περιμένουν 
την αξιολόγηση πριν την επαναδιαπραγμάτευση • Αντώνης Σαμαράς: 
ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.

ΕΘΝΟΣ: Με ωδίνες ο τοκετός για την πρώτη κυβέρνηση συνεργασίας 
στη χώρα- ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΗΘΕΙ Ο ΧΑΜΕΝΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ • Ομάδα κρούσης για το ευρώ: ΝΕΟΣ «ΤΣΑΡΟΣ» ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο Β. ΡΑΠΑΝΟΣ • ΜΕΡΚΕΛ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΜΕ ΤΟ 
ΚΑΛΗΜΕΡΑ» ΣΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ • ΑΓΚΑΘΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ 
«ΤΡΙΩΝ» ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο Αντ. Σαμαράς- 

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ! • Και τώρα όλο το ενδιαφέρον στις 
Βρυξέλλες…- ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 
«ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΟΥΠ».

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Ορκίζεται σήμερα- ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΟΛΙΓΟΜΕΛΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΗ- Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο 
Α. Σαμαράς • ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΠΑΝΟΣ.

ΕΣΤΙΑ: Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΥΠΟ ΤΟΝ κ. ΣΑΜΑΡΑ- Η χώρα εισήλθε 
στον αστερισμό των συνεργασιών.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Ανάκαμψη της «πεθαμένης» Οικονομίας και 
αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής- ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ 
ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ.

Η ΑΥΓΗ: Δεδομένη η εφαρμογή του Μνημονίου, συζητούμε 
μόνο επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος, διαμηνύει ο Γιούνκερ- 
ΟΡΚΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΔΕ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΣΤΟ ΛΑΟ Η ΝΕΑ 
ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ- ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Τι θα ζητήσει ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από 
τους υπουργούς- ΔΟΥΛΕΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 
ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Έλαβε το «Χρίσμα» το… 1992!!!- ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΗΣ 
ΛΕΣΧΗΣ ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ!
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«ΚΛΕΙΝΕΙ» Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 21/06/2012

Στα «βαθιά» καλείται να κολυμπήσει, πριν καν ακόμη 
ορκισθεί, n νέα κυβέρνηση, της οποίας n σύνθεση θα 
ανακοινωθεί σήμερα και οι υπουργοί της αναμένεται να 
ορκισθούν το μεσημέρι. Ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, 
προήδρευσε χθες το απόγευμα πολύωρης σύσκεψης με τους 
προέδρους των δύο κομμάτων-εταίρων στην κυβέρνηση, τους 
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και Φώτη Κουβέλη, στην οποία μετείχε 
ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Ζανιάς και ο φερόμενος 
ως βέβαιος διάδοχος του στο υπουργείο, Βασίλειος Ράπανος, 
έως χθες Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας. Στη σύσκεψη 
καθορίστηκε n στρατηγική της κυβέρνησης τόσο εν όψει της 
συνεδρίασης -σήμερα στις Βρυξέλλες- του Eurogroup, όσο 
και της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 28 και 
29 Ιουνίου. Στη συνεδρίαση του Eurogroup την κυβέρνηση 
θα εκπροσωπήσει ο κ. Γ. Ζανιάς, ο οποίος θα παραμείνει, 
σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, από άλλη θέση στο 
οικονομικό επιτελείο. Για θεσμικούς λόγους, ο κ. Ράπανος 
δεν αναμένεται να ορκιστεί σήμερα, ώστε ο κ. Ζανιάς να 
μπορεί ως υπουργός να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη 
σημερινή συνεδρίαση στις Βρυξέλλες. Όπως αποφασίστηκε 
χθες, στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου , στο τέλος 
της επόμενης εβδομάδος, ο πρωθυπουργός, Αντώνης 
Σαμαράς θα έχει τη συνδρομή των κ. Βενιζέλου και Κουβέλη, 
προκειμένου να δοθεί μήνυμα συστράτευσης, αλλά και οι 
δύο πολιτικοί αρχηγοί να ενεργοποιήσουν τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές ομάδες των κομμάτων στα οποία μετέχουν, 
ώστε να υποβοηθηθούν τα διαπραγματευτικά όπλα της 
χώρας. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, n 
συζήτηση με την τρόικα, θα έχει ως επίκεντρο την επέκταση 
του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής κατά 2 χρόνια, 
με παράλληλη αύξηση της χρηματοδότησης κατά 16 έως 
20 δισ. ευρώ. Τα επιπλέον χρήματα αφορούν την περίοδο 
μετά το 2014, δηλαδή το 2015 και το 2016, ενώ σημαντικός 
παράγοντας για την επιμήκυνση του προγράμματος θα είναι 
το βάθος της ύφεσης, που εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 6% του 
ΑΕΠ εφέτος.
 «Πολύ κοντά, αλλά όχι ακόμη συμφωνία». Έτσι 
αποτυπώνεται n κατάσταση στις συζητήσεις που έχουν 
οι εκπρόσωποι των τριών κομμάτων, τα οποία μετέχουν 
στην κυβέρνηση, και επεξεργάζονται την Προγραμματική 
Συμφωνία, n οποία θα αποτελέσει το "Ευαγγέλιο" λειτουργίας 
της νέας κυβέρνησης. Οι κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης και 
Χρύσανθος Λαζαρίδης (ΝΔ), Κώστας Σκανδαλίδης και 
Στέργιος Αγγελούδης (ΠΑΣΟΚ), Δημήτρης Χατζησωκράτης 
και Σάκης Παπαθανασίου (ΔΗΜΑΡ.) είχαν χθες διαρκείς 
συζητήσεις, προκειμένου να λειανθούν οι διαφορές 
και να επιτευχθεί συμφωνία. Κατά τις δηλώσεις αυτών 
των στελεχών, "έχει σημειωθεί πρόοδος, καθώς και τα 
τρία κόμματα συμπίπτουν σε αρκετά κεφάλαια, αν και 
εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές εκκρεμότητες". Η 
συζήτηση της "ομάδας των 6" διακόπηκε χθες λίγο μετά τις 
9 μ.μ., με την επισήμανση ότι το κείμενο, στο οποίο είχαν 

καταλήξει έως εκείνη τη στιγμή, θα τεθεί υπόψη των τριών 
αρχηγών, προκειμένου να διαμορφωθεί με την έγκριση 
τους - το τελικό κείμενο της συμφωνίας σε νέα συνάντηση, 
σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κείμενο περιλαμβάνει 
κεφάλαια, τα οποία αφορούν: 
-To εύρος του κυβερνητικού έργου. 
-Τη διάρκεια της κυβέρνησης. Η ΝΔ φέρεται να επιθυμεί 
τετραετία, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ θητεία μέχρι τις 
ευρωεκλογές τον Ιούνιο 2014. 
- Την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και των στόχων της 
κυβέρνησης. 
- Τον τρόπο λειτουργίας.
 Όπως αναφέρουν στελέχη που διαπραγματεύονται το 
κείμενο, υπάρχει σύμπτωση στα θεσμικά, όπως είναι n 
μείωση της κρατικής επιχορήγησης στα κόμματα, n ασυλία 
των βουλευτών, n αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, 
αλλά διαφωνία στην αλλαγή του εκλογικού νόμου. Κατά τις 
πληροφορίες, n ΝΔ δεν δέχεται συζήτηση για καθιέρωση της 
απλής αναλογικής, όπως επιζητεί n ΔΗΜΑΡ., ενώ το ΠΑΣΟΚ 
δεν φαίνεται να έχει βασικές αντιρρήσεις και επιδιώκει 
να αλλάξει ο ισχύον εκλογικός νόμος. Οι τρεις πλευρές 
φαίνεται να συγκλίνουν: Στην μη περαιτέρω μείωση μισθών 
και συντάξεων, στην επαναφορά της μετενέργειας (από το 
Σεπτέμβριο, για διαπραγματευτικούς λόγους προτείνει n ΝΔ), 
στην άμεση μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, κυρίως, στους 
τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος και σε ιδιωτικοποιήσεις, 
θέμα στο οποίο n ΔΗΜΑΡ, εκφράζει αντιρρήσεις, κυρίως για 
ορισμένες ΔΕΚΟ. Διαφορές φαίνεται να υπάρχουν και στο 
θέμα της φορολογίας. Η ΝΔ ζητεί να μειωθεί n φορολογία 
των επιχειρήσεων, καθώς και ο συντελεστής φορολόγησης 
για τα φυσικά πρόσωπα, με ανώτατο όριο το 32%. Η ΔΗΜΑΡ, 
υποστηρίζει την αύξηση των συντελεστών φορολόγησης 
των υψηλών εισοδημάτων και τη διατήρηση στα σημερινά 
επίπεδα των φορολογικών συντελεστών. Αγεφύρωτες 
παραμένουν οι διαφορές για τον "νόμο Ραγκούση", σχετικά 
με την ιθαγένεια, με την ΝΔ να ζητεί την άμεση κατάργησή 
του, αλλά το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, να μην συναινούν. 

ΑΝΕΡΓΟΙ 4 ΣΤΟΥΣ 10 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 39 | 21/06/2012

Η «καθίζηση» του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα 
ωθεί τους Έλληνες μηχανικούς να αναζητούν εργασία στο 
εξωτερικό. Οι 4 στους 10 απόφοιτοι του ΕΜΠ σκέφτονται 
σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταναστεύσουν, αφού στη 
χώρα μας n ανεργία χτυπάει «κόκκινο». Βεβαίως, «ανάσα» 
αναμένεται να δοθεί από την υλοποίηση του προγράμματος 
δημοσίων έργων μέσω του ΕΣΠΑ από το Φθινόπωρο. To 
ζήτημα της απασχόλησης των μηχανικών θα τεθεί σε 
ημερίδα με τίτλο «Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
των Μηχανικών» που πραγματοποιείται σήμερα στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος (από τις 5.30 μ.μ.) από το ΕΜΠ και το 
TEE. Ο κλάδος των κατασκευών έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα, 
περισσότερο από κάθε άλλον στην Ελλάδα. Σύμφωνα με 
την εξαμηνιαία έκθεση του Συνδέσμου Ανώνυμων Τεχνικών 
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Εταιρειών, από το τρίτο τρίμηνο του 2008, δηλαδή λίγο πριν 
ξεσπάσει n διεθνής οικονομική κρίση και μέχρι το τρίτο 
τρίμηνο του 2011, χάθηκαν 157.000 θέσεις εργασίας.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 20 | 21/06/2012

Η εκταμίευση των δανείων προς τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ 
(Δημόσια Επιχείρηση Αερίου) από το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων (ΤΠΔ) ύψους 130 και 100 εκατ. ευρώ αντίστοιχα 
είναι γεγονός από χθες. To συνολικό ποσό των 230 εκατ. 
ευρώ που εισέρρευσε χθες στα ταμεία των δύο εταιρειών, 
ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει αποσπάσει την έγκριση της 
Κομισιόν. Αντιθέτως, n E.E. με επιστολή της προς την 
ελληνική κυβέρνηση στις 15 Ιουνίου 2012 θέτει θέμα κατά 
πόσο τα δάνεια ή άλλες εγγυήσεις που μπορεί να δοθούν 
για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος 
ρευστότητας της ενεργειακής αγοράς εμπίπτουν στους 
κανονισμούς περί κρατικών εγγυήσεων. Καλεί την 
ελληνική πλευρά να παρέχει λεπτομερή ενημέρωση για τη 
συνολικότερη δομή του προβλήματος ρευστότητας, θέτοντας 
14 συνολικά ερωτήματα, στα οποία θα πρέπει να απαντήσει 
άμεσα. Η E.E. κάνει σαφές ότι χωρίς αυτήν την ενημέρωση 
δεν πρόκειται να συναινέσει στην έγκριση του δανείου. 
Στην επιστολή γίνεται σαφές επίσης το βάρος που δίνει n 
E.E. στη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος 
«ρευστότητα». Ζητάει από την ελληνική πλευρά δομικά 
μέτρα και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της, ενώ γνωστοποιεί 
ότι n Διεύθυνση Ανταγωνισμού σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Ενέργειας και το EcoFin τις προσεχείς ημέρες θα 
προσπαθήσουν να εντοπίσουν τα δομικά μέτρα που μπορούν 
να λύσουν το πρόβλημα. 
Ειδικά για το δάνειο του ΤΠΔ , n E.E. ζητάει περισσότερες 
πληροφορίες για κάθε ωφελούμενο. Διευκρινίζει ότι n 
πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ποσά, 
όρους, πιθανές προκαταβολές και στην περίπτωση κρατικών 
εγγυήσεων κατά πόσο αυτές μπορούν να ερμηνευθούν 
ως κρατικές ενισχύσεις. Ζητάει επίσης από την ελληνική 
κυβέρνηση να περιγράψει ένα σύστημα ελέγχου που θα 
διασφαλίζει ότι τα δάνεια θα χρησιμοποιηθούν για να 
αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα τη ρευστότητα και δεν θα 
διοχετευθούν σε άλλες επενδύσεις, καθώς επίσης και να 
αναλάβει την ευθύνη ότι τα δάνεια αυτά θα ανταποκριθούν 
μέχρι την επίλυση των δομικών προβλημάτων. 
Ζητάει εξηγήσεις αναλυτικά για κάθε ωφελούμενο από 
τα δάνεια (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΛΑΓΗΕ -Λειτουργός της αγοράς 
ηλεκτρισμού ΑΔΜΗΕ -Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας) και ένα πλάνο ρευστότητας το 
οποίο θα λαμβάνει υπόψη του το λειτουργικό κόστος κάθε 
εταιρείας καθώς και τις χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις 
για τους επόμενους 12 μήνες. Η E.E. θέλει να ενημερωθεί 
για το εάν ο ΛΑΓΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ έχουν λάβει κρατική 
ενίσχυση τα τελευταία 10 χρόνια και εάν αυτή n βοήθεια 
επιβάρυνε υπερβολικά τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Η ελληνική 

πλευρά καλείται επίσης να υποβάλει στην E.E. τη λίστα των 
μέτρων που ελήφθησαν πρόσφατα για να αποκατασταθεί n 
χρηματοοικονομική ισορροπία του συστήματος. Αναφέρει 
ειδικά την περίπτωση της ΔΕΗ και την παρακράτηση των 265 
εκατ. ευρώ από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων και ρωτάει ποια 
ειδική μεταχείριση είχε n μεταφορά αυτού του ποσού από το 
Δημόσιο. Ζητάει κάθε επιπλέον σχετική πληροφορία για όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη (ΔΕΗ, ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΠΑ) και τα 
σχετικά ποσά και απάντηση για το κατά πόσο αυτά συνιστούν 
κρατική ενίσχυση. Στο μικροσκόπιο της E.E. τίθεται το 
συνολικότερο πρόβλημα ρευστότητας της αγοράς ενέργειας, 
το οποίο επιχειρεί να αποκρυπτογραφήσει θέτοντας στην 
ελληνική πλευρά 14 συνολικά ερωτήματα. 
Η ελληνική πλευρά καλείται να περιγράψει με σαφήνεια όλα 
τα μέτρα που προτίθεται να πάρει για να λύσει το πρόβλημα 
ρευστότητας του ενεργειακού τομέα - ποιες εταιρείες 
απειλούνται, είδος βοήθειας, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
και διάρκεια μέτρων. Να εξηγήσει εάν αυτή n υποστήριξη σε 
έναν ωφελούμενο προκαλεί επιβάρυνση σε κάποιον άλλο. 
Να δώσει ακριβή πληροφόρηση για το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς όλων των επωφελούμενων και τις αλλαγές 
στα τελευταία 5 χρόνια. Να περιγράψει τι θα συμβεί στην 
περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα για την επίλυση του 
προβλήματος ρευστότητας, καθώς επίσης και ποιο είναι το 
ακριβές ποσό της ενίσχυσης που σκέφτεται να δώσει και τι 
μορφή θα έχει. 
Να εξηγήσει εάν οι ωφελούμενοι ως εταιρείες τηρούν τα 
κριτήρια για κρατικές ενισχύσεις, τους όρους εξόφλησης 
του δανείου και πώς θα ικανοποιηθούν οι όροι εάν n 
εγγύηση λήξει σε έξι μήνες από την έναρξη της βοήθειας. 
Στην περίπτωση του δανείου να προσδιοριστεί το επιτόκιο 
και το κατά πόσο αυτό είναι στοιχειωδών συγκρίσιμο 
με τα επιτόκια άλλων υγιών επιχειρήσεων. Μπαίνοντας 
στην καρδιά του προβλήματος, n E.E. ζητάει περιγραφή 
της χρηματοοικονομικής κατάρρευσης του ενεργειακού 
συστήματος, αναφέροντας ενδεικτικά τον ακριβή υπολογισμό 
και ανάλυση των εκπρόθεσμων οφειλών, προς το ΛΑΓΗΕ, 
τον ΑΔΜΗΕ, τη ΔΕΗ, τους ανεξάρτητους παραγωγούς και τις 
εταιρείες Energa και Hellas Power. 
Καλεί την ελληνική πλευρά να κάνει πρόβλεψη για τη 
ρευστότητα της αγοράς για τους επόμενους εννέα μήνες 
στη βάση δύο σεναρίων. Με κρατική υποστήριξη και χωρίς 
κρατική υποστήριξη. Καλείται να δώσει ανάλυση των 
αιτίων που προκάλεσαν το πρόβλημα και μια προβολή 
της ρευστότητας των ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ και 
της συμβολής που θα έχει σε κάθε εταιρεία n λήψη των 
βραχυπρόθεσμων μέτρων. Η ελληνική πλευρά καλείται, 
τέλος, να απαντήσει ποιός σκοπεύει να λύσει το δομικό 
μέρος του προβλήματος. 
Εξηγήστε μας -αναφέρει στην επιστολή της n E.E.- ποια είναι 
n δομική αναδιάρθρωση που προτίθεστε να εφαρμόσετε, με 
ποια χρονοδιαγράμματα και πότε περιμένετε αυτά τα δομικά 
μέτρα να αρχίσουν να έχουν αποτελέσματα.


