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N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

“Είμαστε πολύ απογοητευμένοι με την 
Ευρώπη” αναφέρουν σε έκθεση της Παρα-
σκευής οι αναλυτές της Deutsche Bank και 
προτρέπουν τους πελάτες τους σε πώληση 
του ευρώ έναντι του δολαρίου, με στόχο το 
1,20 ! 
Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι της 'απογοήτευ-
σης', όπως εξηγούν. “Πρώτον, πιστεύουμε 
ότι η πολιτική απάντηση στην Κύπρο υπήρξε 
εξαιρετικά αντιπαραγωγική. Από σήμερα 
έχει ανασταλεί η ελεύθερη διακίνηση κεφα-
λαίων στην Κύπρο. Η οικονομική και νομι-
σματική ένωση σε όλο το εύρος της Ευρω-
ζώνης δεν υφίσταται πια. Παρά το γεγονός 
ότι η χώρα είναι πολύ μικρή, η προθυμία 
των πολιτικών να αναστείλουν διασυνοριακά 
τη μετατρεψιμότητα του ευρώ αποτελεί ένα 
ουσιωδώς αρνητικό μήνυμα για την Ευρω-
ζώνη. Δεύτερον, μας εκπλήσσουν αρνητικά 
οι πολιτικές εξελίξεις. Φαίνεται ολοένα και 
πιο πιθανό ότι η Ιταλία οδεύει προς δεύτερη 
εκλογική αναμέτρηση, με απρόβλεπτο απο-
τέλεσμα. Τρίτον, η ανάκαμψη των ρυθμών 
ανάπτυξης επίσης απογοητεύει, κυρίως 
λόγω της συνεχιζόμενης κατάρρευσης της 
ροής πιστώσεων. Οι μέσες εκτιμήσεις μετα-
θέτουν την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. 
Όσο περισσότερο συνεχίζεται αυτό, τόσο πιο 
πιθανές γίνονται οι προκλήσεις για τα δεδο-
μένα της βιωσιμότητας του χρέους και τόσο 
θα αποδυναμώνεται η όρεξη των επενδυτών 
για τίτλους της περιφέρειας της Ευρωζώ-
νης, που με τη σειρά τους θα επηρεάζουν 
αρνητικά την ανάπτυξη” σχολιάζουν οι ανα-
λυτές της Deutsche Bank.
Εμμέσως, πλην, όμως, σαφώς εξαπολύουν 
βολές κατά της Γερμανίδας Καγκελαρίου. Στα 
...εξ’ ιδίων βέλη, τα δικά μας είναι περιττά.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης και η ΔΕ/ΤΕΕ, όπως επίσης οι συλλογικοί φορείς των Μηχανι-
κών (Σωματεία, Σύλλογοι, Πρωτοβουλίες Βάσης) καλούν τους Μηχανικούς να πάρουν μέρος σε 
νέα συγκέντρωση διεκδίκησης την Πέμπτη 4 Απριλίου 2013 στις 14:00 έξω από τα γραφεία του 
ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα). Με επιστολή του προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης έχει ζητήσει  σύγκληση του ΔΣ ΕΤΑΑ,  με θέμα «την αποστο-
λή ειδοποιητηρίων και τους διακανονισμούς με τις παλαιές εισφορές, σύμφωνα με την απόφαση 
της ΔΕ του ΤΕΕ και της ΔΕ του Κλάδου Μηχανικών του ΕΤΑΑ».

Νέα κινητοποίηση για το ασφαλιστικό 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ

Με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμε-
λητήριου Ελλάδας  Χρήστο Σπίρτζη 
συναντήθηκε ο υπουργός Παιδείας, 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Κωνσταντίνος Αρβανιτό-
πουλος. Τα θέματα που συζητήθηκαν 
κατά τη συνάντηση ήταν οι υφιστάμε-
νες στρεβλώσεις στην πιστοποίηση 
και στην άσκηση των τεχνικών επαγ-
γελμάτων, καθώς και η συνεργασία 
των επιστημονικών και επαγγελματι-
κών φορέων με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
-Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 
Σπίρτζης προέβη στην εξής 
δήλωση μετά την ολοκλήρωση της 
συνάντησης : «Η αντιμετώπιση των 
στρεβλώσεων της Ανώτατης Παιδείας 
σε σύνδεση με τον τρόπο άσκησης 
των τεχνικών επαγγελμάτων είναι ένα 
από τα κρίσιμα θέματα που πρέπει 
να αντιμετωπιστούν, ώστε να αρθούν 
αντιαναπτυξιακά εμπόδια, και να 
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στη 
δημόσια ασφάλεια και υγεία και οι 
αδικίες που δημιουργούνται στους 
αποφοίτους όλων των βαθμίδων 
των τεχνικών επαγγελμάτων. Είναι η 
ώρα επιτέλους, όλες οι πλευρές να 
συμβάλλουν στον εξορθολογισμό 
του συνολικού θεσμικού πλαισίου της 
Παιδείας, της παραγωγής και κυρίως 
της ασφάλειας του πολίτη».

-Ο Κ. Αρβανιτόπουλος από την 
πλευρά του δήλωσε: «Η ανάκαμ-
ψη της χώρας περνά μέσα από την 
αναγέννηση του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος και την αναβάθμιση της 
Δια Βίου Μάθησης. 
Ο εποικοδομητικός διάλογος με 
τους παραγωγικούς φορείς και τους 
κοινωνικούς εταίρους είναι προαπαι-
τούμενο. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμι-
σης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
του Λυκείου και του Επαγγελματικού 
Λυκείου καθώς και του Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων  προτίθεμαι να 
συναντήσω τους επιστημονικούς και 
επαγγελματικούς φορείς, ζητώντας 
τους τις προτάσεις τους».

To TEE έχει ανα-
κοινώσει  πρόταση 
για οριστική και 
συνολική επίλυση 
των στρεβλώσε-
ων της Ανώτατης 
Παιδείας και 
των επιπτώσεων 
της  στα τεχνικά 
επαγγέλματα, στην 
ανάπτυξη και στην 
ελληνική κοινω-
νία.

Διάλογος για την Παιδεία και  
τα τεχνικά επαγγέλματα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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



 Τη 2η διήμερη εκδήλωση και έκθεση σχεδίων - 
φωτογραφίας – βίντεο με θέμα «Κτίζοντας με Φυσικά 
Υλικά», συνδιοργανώνουν το Πολυτεχνείο Κρήτης 
– Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σε συνεργασία 
με την μη κερδοσκοπική εταιρεία ¨πηλΟίκο¨ και το 
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου - Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. 
Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΚΑΜ, 
την Παρασκευή 10 (17.00 – 22.00) και το Σάββατο 11 
Μαίου 2013 (09.30 – 14.30). Θα επικεντρωθεί στην 
αρχιτεκτονική των κατασκευών από φυσικά υλικά (πη-
λός, άχυρο, καλάμι, δομική κάνναβη, ξύλο κλπ), τόσο 
από την τεχνική όσο και από την αισθητική πλευρά 
της. Οι ομιλίες θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα:
•Μορφή: Σύγχρονες και παραδοσιακές μορφές 
έκφρασης στην Αρχιτεκτονική με φυσικά υλικά.
•Πόλεις: Προοπτικές της δόμησης με φυσικά υλικά 
εντός οικισμών.
•Αυτοκατασκευή: Τρόποι ανέγερσης κτιρίων από τους 
ίδιους τους μελλοντικούς τους κατοίκους.
•Τοπικότητα: Μορφές έκφρασης με φυσικά υλικά 
(υλικά, τεχνικές, αισθητική) σε σχέση με το κλίμα και 
τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες ενός τόπου.
10 Μαίου
-Παρουσίαση της ομάδας «Πηλοίκο» από εκπρόσωπό της
-Ομ ιλίες από τους: Pollak Stefan, αρχιτέκτονας – Ιτα-
λία, Tohihatsu Winter Rainer, αρχιτέκτονας – Ιαπωνία 

/ Γερμανία, Bollini Gaia, αρχιτέκτονας – Ιταλία, Conti 
Gianfranco, αρχιτέκτονας - Ιταλία
Πολυτεχνείο Κρήτης _ Τμήμα Αρχιτεκτόνων Ομάδα 
¨πηλΟίκο¨ ΚΑΜ-Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.
11 Μαΐου 
_Θα μιλήσουν οι: Βαζάκας Αλέξανδρος, λέκτορας, 
Μαρία Μανδαλάκη διδάσκουσα Τμήματος Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης– Ελλάδα, 
Ρήγος Ιάκωβος, επίκουρος Καθηγητής Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης – 
Ελλάδα, Vivaldi Renato, αρχιτέκτονας – Χιλή / Ιταλία, 
Valtchanova Varvara, αρχιτέκτονας – Βουλγαρία, 
Brümmer Monika, αρχιτέκτονας – Γερμανία/Ισπα-
νία, Albert Aira Pérez, αρχιτέκτονας – Ισπανία και 
Hettenbach Rainer, αρχιτέκτονας –Ελβετίa.
Συντονισμός: Α. Βαζάκας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχα-
νικών Πολυτεχνείου Κρήτης και Α. Μουσουράκης – Κ. 
Πανδή – Γ. Χρυσαφάκη, Ομάδα «ΠηλΟίκο»
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
εκθέσεων στο ισόγειο του ΚΑΜ θα ξεκινήσει το πρωί 
της Παρασκευής 10 Μαΐου και θα διαρκέσει έως το 
Σάββατο 11 Μαΐου με ωράριο λειτουργίας:10:00-14:00, 
18:00-21:00 Στη συνέχεια, η έκθεση θα μεταφερθεί 
στο Κτήριο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων μηχανικών 
(Γαλλική Σχολή) και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 20 
Μαΐου 2013. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
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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
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: " Έργα μεταφορικών υποδομών 
ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνι-
κής οικονομίας"
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

3-4
Ιουνίου
2013

26-28
Απριλίου

2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών 
ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα της Σχολής 
Η.Μ.Μ.Υ. και του Ε.Μ.Π

ΣΗΜΕΡΑ 02-04-2013

ΑΘΗΝΑ
➦ Ξεκινά σήμερα το διήμερο επενδυτικό φόρουμ 
με θέμα: «Υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων 
και έργων υποδομής σε νέο περιβάλλον», που 
διοργανώνεται (στο ξενοδοχείο Divani Caravel), 
στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Επανεκκινώντας 
την ανάπτυξη», με τη συνεργασία της Αντιπροσω-
πείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
και την ενεργό  συμμετοχή του Υπουργείου Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του INVEST 
IN GREECE, επιμελητηρίων και άλλων επιχειρη-
ματικών φορέων. ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Οι Δρόμοι του Καπνού: Μεταφορά 

τεχνολογίας από τη Βιέννη  στην Καβάλα στις 
αρχές του 20ου αιώνα»
ΚΑΒΑΛΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο,  Δήμος Καβάλας 

5-7
Ιουλίου

2013

Kτίζοντας με φυσικά υλικά 

	  

Το «Ελληνικό Παράρτημα της Αμερικάνικης Ένωσης 
Μηχανικών Θέρμανησς, Ψύξης και Κλιματισμού – 
ASHRAE» διοργανώνει στις 9 Απριλίου, στην Αθήνα 
(ξενοδοχείο Ledra Marriott), εκδήλωση τεχνικής 
ενημέρωσης με θέμα «Σύγκριση συστημάτων θέρ-
μανσης– Εξελίξεις στoν KENAK». Για την παρακο-
λούθησή της δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής, αλλά 
απαιτείται εγγραφή. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
–που θα ξεκινήσει στις 6 μμ- θα γίνουν οι ομιλίες:
-Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης  Ομιλητής: 
Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός
-Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων – Εξελίξεις και προοπτικές 
Εισηγητής: Δημήτρης Αθανασίου, Πολιτικός Μηχανι-
κός, MSc, Ειδικός Συνεργάτης στην Ειδική Γραμματεία 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θ' ακο-
λουθήσει συζήτηση.
Δηλώσεις συμμετοχής στο email: dimitris@ashrae.gr 
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.ashrae.gr

Εκδήλωση τεχνικής  
ενημέρωσης 
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Με θετική, καθαρή θέση η Attica Bank
Τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του δωδεκαμήνου 2012 

«Η θετική καθαρή θέση παρά τις πολύ αυξημένες προβλέψεις για 
επισφαλείς χορηγήσεις, την απομείωση των ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου, καθώς και την απομείωση των συμμετοχών της Τράπεζας 
(μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια) αντανακλά την προσήλωση της Διοίκη-
σης της Τράπεζας, στην ορθή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη 
συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και στην εν γένει διαχείριση των 
λειτουργικών κινδύνων». Αυτά τόνισε σε δήλωση του, aναφορικά με τα 
αποτελέσματα και τα μεγέθη του δωδεκαμήνου 2012 της Attica Bank, 
ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας κ.Ιωάννης 
Γαμβρίλης, ενω συμπλήρωσε ότι: «Με δεδομένη την αβεβαιότητα για τις 
οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα αλλά και συνολικά στην ευρωζώνη, 
η Attica Bank έχει ήδη δρομολογήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
προκειμένου να θωρακιστεί κεφαλαιακά και να διαμορφώσει υψηλούς 
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που θα της επιτρέψουν την πρόσβα-
ση σε χαμηλού κόστους ρευστότητα και τη συνακόλουθη πιστωτική 
επέκταση λαμβανομένου πάντα υπόψη των συνθηκών της περιόδου». Ο 
ίδιος συμπλήρωσε ότι  «δρώντας με γνώμονα την στήριξη των πελατών 
της και με την υποστήριξη του βασικού της μετόχου, του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ-
ΔΕ, αλλά και των λοιπών μετόχων της, η Attica Bank εξακολουθεί να 
έχει απαντήσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται από την οικο-
νομική κρίση και τον κύκλο ύφεσης στον οποίο βρίσκεται η ελληνική 
οικονομία και κατ’ επέκταση να θέτει τα θεμέλια για μια υγιή, αναπτυ-
ξιακή  και αυτόνομη πορεία στο μέλλον.» Σύμφωνα με την επίσημη 
ανακοίνωση τα βασικά μεγέθη και αποτελέσματα έχους ως εξής: 
 Το αποτέλεσμα προ φόρων για τον Όμιλο στο 12μηνο του 2012 
διαμορφώθηκε σε ζημία 192,02 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 249,8 εκατ. 
ευρώ στο αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2011. Το ύψος της παραπάνω 
ζημίας οφείλεται κυρίως στις σημαντικά αυξημένες προβλέψεις για 
επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν για τη χρήση που έληξε την 
31/12/2012, καθώς και στην περαιτέρω απομείωση του χαρτοφυλακίου 
Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που προέκυψε κατά την ημερομηνία 
ανταλλαγής των Ο.Ε.Δ. Η ανταλλαγή αυτή σύμφωνα με το πρόγραμμα 
(PSI) έλαβε χώρα την 12/03/2012 και συνεπώς η επιπλέον επιβάρυνση 
σε σχέση με την 31/12/2011 αποτυπώθηκε στις οικονομικές καταστά-
σεις της χρήσης του 2012. Αντίστοιχα το μετά φόρων αποτέλεσμα για 
το δωδεκάμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 181,6 εκατ. 
ευρώ, έναντι ζημίας 249,77 εκατ. ευρώ στη συγκριτική χρήση του 2011.
 Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 96,3 εκατ. ευρώ.
     Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,9 δισ. ευρώ. 
      Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε 

σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 
31/12/2012 σε 19,9%.

      Σε ότι αφορά την χρήση που έληξε την 31/12/2012 οι προβλέψεις 
για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 142,9 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό 
συμπεριλαμβάνεται και ποσό ύψους 12,5 εκατ. ευρώ που αφορά πρό-
βλεψη απομείωσης Ο.Ε.Δ. Η πρόβλεψη για επισφαλείς χορηγήσεις για 
τη χρήση του 2012 ανέρχεται σε 130,4 εκ. ευρώ έναντι 99,4 εκατ. ευρώ 
την συγκριτική χρήση του 2011. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχο-
νται σε 361,8 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 41% περίπου σε σχέση με τη 
χρήση του 2011. Οι προβλέψεις καλύπτουν το 49,8% των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων.
      Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη 
την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί, 
συνέχισε την σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών στα 
πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προ-
βλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 358 μ.β. 
για το δωδεκάμηνο 2012.
    Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 42,1 εκατ. ευρώ και 
εμφανίζουν μείωση της τάξης του 56,6% έναντι του δωδεκαμήνου 2011 
ως συνέπεια της δημοσιονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα που 
έχει ως απόρροια την αδυναμία πρόσβασης των τραπεζών στις αγορές 
για την άντληση χαμηλού κόστους ρευστότητας.
      Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηρι-
ότητες ανήλθε σε 59,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 
50,4% έναντι του δωδεκαμήνου 2011.
      Θα πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί η καθαρή μείωση των λειτουρ-
γικών εξόδων αφαιρουμένων των προβλέψεων και των αποσβέσεων 
κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 10%.
      Επίσης σημειώνεται η καθαρή μείωση των δαπανών μισθοδοσίας 
κατά 7% περίπου.
Στην επίσημη ανακοίνωση τονίζεται επίσης ότι: «Η αποτελεσματική 
διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου και των εν γένει κινδύ-
νων της Τράπεζας, η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους, η 
διαμόρφωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας σε υψηλά επίπεδα 
μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυα-
σμό με την αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας είναι οι τομείς 
που αποτελούν άμεση προτεραιότητα για την Τράπεζα. Η ολοκλήρωση 
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και η επιτυχής διαχείριση των 
προκλήσεων που παρουσιάζονται στους παραπάνω τομείς, θέτουν τις 
βάσεις για την μελλοντική αυτόνομη ανάπτυξη της Attica Bank, τον 
ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην ελληνική οικονομία 
και την αξιοποίηση των ευκαιριών που ακόμα και σε συνθήκες κρίσης 
δημιουργούνται».

Ευκρινείς και ενδιαφέρουσες γεωλογικές δο-
μές για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων 
Υδρογονανθράκων" προκύπτουν, σύμφωνα 
με το ΥΠΕΚΑ, από τις πρώτες απεικονίσεις 
των δεδομένων από τις σεισμικές έρευνες 
στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή νότια της 
Κρήτης. 
Χθές το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε ενημε-

ρωτική σύσκεψη υπό τον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Ευάγγελο Λιβιεράτο, με τα στελέχη της Δ/
νσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του ΥΠΕΚΑ, για 
την πορεία, το χρονοδιάγραμμα και τα επιμέ-
ρους στάδια υλοποίησης του προγράμματος 
επεξεργασίας και ερμηνείας των γεωφυσικών 
δεδομένων που συνέλεξε το ερευνητικό σκά-

φος "Nordic Explorer" της εταιρίας PGS στη 
θαλάσσια περιοχή όπου πραγματοποιήθηκαν 
οι έρευνες. Υπενθυμίζεται ότι η συλλογή των 
δεδομένων ολοκληρώθηκε την 25η Φεβρου-
αρίου 2013 και ήδη γίνει το 30% της πρώτης 
φάσης επεξεργασίας επιλεγμένων γραμμών 
(fast track), που θεωρούνται ως αντιπροσω-
πευτικές της περιοχής που διερευνήθηκε.

Θετικές εκτιμήσεις για τους υδρογονάνθρακες 
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ΜΠΕΣΤ ΣΕΛΛΕΡ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ
Στο χρόνο που θα χρειαστείτε για να διαβάσετε αυτό 
το κείμενο, περισσότερα από 600 Boeing 737 θα έχουν 
προσγειωθεί ή απογειωθεί, σε κάποιο σημείο του 
πλανήτη. Την προηγούμενη εβδομάδα, η Malindo Air, μια 
αεροπορική εταιρεία της Μαλαισίας, παρέλαβε το 7.500 
Boeing 737, ενώ εκκρεμούν παραγγελίες για 3.100 αε-
ροσκάφη του συγκεκριμένου τύπου, που έχει αναδειχθεί 
στο “μπέστ σέλλερ” των αιθέρων, καθώς ο αριθμός των 
Boeing 737 που πετούν, υπερκαλύπτει τον αριθμό όλων 
των τύπων αεροσκαφών της  Airbus που βρίσκονται σε 
χρήση! Μπορεί να μην είναι ως αεροσκάφος πολυτελές, 
στο μέγεθος να επισκιάζεται από πολλά άλλα αερο-
σκάφη, ωστόσο, χάρη στις συνεχείς ανανεώσεις του, 
κυρίως στον τεχνολογικό τομέα, εξακολουθεί από τον 
Φεβρουάριο του 1968, οπότε και πέταξε το πρώτο 737-
100, να είναι το πλέον εμπορικό αεροσκάφος. Θυμίζομε 
ότι το πρώτο μοντέλο ήταν χωρητικότητας 85 επιβατών 
και για πτήσεις έως 2.850 χιλιόμετρα, ενώ περίπου 
ταυτόχρονα άρχισε η παραγωγή του 737-200 με μεταφο-
ρική ικανότητα 97 επιβατών και ακτίνα πτήσης τα 3.500 
χιλιόμετρα με περίπου την ίδια ποσότητα καυσίμου. Στις 
αρχές της δεκαετίας του ‘80, η Boeing έκανε την πρώτη 
ουσιαστική ανανέωση του μοντέλου, με την κυκλοφορία 
της σειράς "Classic ", που είχαν μήκος μέχρι 36,5 μέτρα 
(20% μακρύτερο από το 737-200), ακτίνα δράσης τα 
4.200 χιλιόμετρα, με 25% οικονομία καυσίμου. Για να 
βολευτούν οι μεγαλύτεροι κινητήρες του επινοήθηκε στα 
φτερά η επονομαζόμενη "θήκη χάμστερ". Παρόλα αυτά 
η βάση τους απείχε μόλις 46 εκατοστά από το έδαφος! 
Όταν η Airbus με το A320 άρχισε να αποσπά πελάτες 
από τα Boeing 737, η εταιρεία προχώρησε σε μια νέα 
μεγάλη ανανέωση του μοντέλου με τα Next Generation 
(NG), με μακρύτερα κατά κατά  5,4 μέτρα φτερά, σε 
σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, κατά 30% μεγαλύ-
τερη χωρητικότητα σε καύσιμα, φρένα από άνθρακα 
(κατά 300 κιλά ελαφρύτερα και 14% πιο αποδοτικά από 
τα προηγούμενα). Στη σειρά πρόσθεσε και το extra-long 
900ER, μήκους 42,1 μέτρων, κατά 68% μακρύτερο απ’ ότι 
το αρχικό μοντέλο 737-100. Το παρελθόν προσδιορίζει 
το μέλλον και η Boeing ήδη ανακοίνωσε ότι το 2017 θα 
κυκλοφορήσει η επόμενη σειρά των 737, τα ΜΑΧ, με 28% 
μεγαλύτερη ισχύ κινητήρων, 16% μικρότερη κατανάλωση 
καυσίμου και πολύ πιο αθόρυβο.

Είναι το 7.500ο αεροσκάφος Boeing 737, 
την ώρα που εγκαταλείπει το υπόστεγο της 

κατασκευάστριας εταιρείες στο Σιάτλ, για να 
πετάξει ως τη Μαλαισία, όπου θα είναι και η 

βάση του. 

Το πρώτο, μάλλον κοντόχοντρο, 737-100, 
στην πρώτη δοκιμαστική πτήση του τον 

Απρίλιο του 1967.

Δεν είναι όμορφο, αλλά πρακτικό, το εσωτερικό 
του 737-300. Έναντι της άνεσης προστιμήθηκε η 
χρηστικότητά του.

Το 737-400 πλάι στο διάσημο γίγαντα της “οικογένειας”, το 747-400. Αν και το 737 βρίσκεται τουλάχι-
στον 50 μέτρα πιο κοντά στον φακό, εξακολουθεί να δείχνει λιλιπούτειο.  

Η σειρά Classic-737, παρουσίασε ένα πολύ 
ανανεωμένο εσωτερικό, σαφώς επηρεασμένο από 
το Boeing 757.

Με τη σειρά 737-900ER διπλασιάστηκαν τα καθίσμα-
τα, αλλά και η ακτίνα πτήσης, κάνοντας να πετά δύο 
φορές μακρύτερα απ’ ότι ο “παππούς” του.
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Το ΤΕΕ/ΤΔΜ με επιστολή του (υπογράφει ο πρόεδρος 
Αθανάσιος Κακάλης),  τονίζει ότι  πρέπει να εξαλει-
φθούν οι παθογένειες του Προγράμματος «Εξοικο-
νόμηση κατ’ οίκον» και να υπάρξει άμεση συνέχιση 
της χρηματοδότησής του για την Δυτική Μακεδονία. 
Ειδικότερα στην επιστολή αναφέρεται ότι  «Αν και 
δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
ως υπεύθυνου για την υλοποίηση τουΠρογράμματος 
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», περιήλθε στην αντί-
ληψή μας ότι κατόπιν εντολήςτου Εθνικού Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) 
προς όλες τις Τράπεζεςπου συμμετέχουν στο εν λόγω 
Πρόγραμμα, σταμάτησε η κατάθεση νέων αιτήσεων 
και τοΠρόγραμμα αναστέλλεται για τις Περιφέρειες 
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
 Ο επικαλούμενος λόγος που οδήγησε στην εξέλιξη 
αυτή, είναι η πλήρης απορρόφηση των σχετικών πό-
ρων, που αναλογούσαν στις εν λόγω δύο Περιφέρειες. 
Παρά τα προβλήματα που παρουσίασε το Πρόγραμμα 
από τον αρχικό του σχεδιασμό
(γραφειοκρατία, υποχρεωτική διαδικασία μέσω 
Τραπεζών, μη διαφοροποίηση κόστους
παρεμβάσεων ανάλογα με την κλιματική ζώνη), 
υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από τους πολίτες της 
Δυτικής Μακεδονίας για την ενεργειακή αναβάθμιση 
των κατοικιών τους, μεταξύ των άλλων και εξαιτίας 
της σημαντικής αύξησης στην τιμή του πετρελαίου 
θέρμανσης από την έναρξη της χειμερινής περιόδου 
2012 και μετά. Μια εξέλιξη που είχε επισημάνει 
έγκαιρα το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. από το 2011, τεκμηριώνοντας 
ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας είχαν ήδη 

εισέλθει σε κατάσταση «ενεργειακής φτώχειας» 
(θέσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ το 2011 και το 2012), γεγονός που το 
εν λόγω Πρόγραμμα αγνόησε παντελώς. Η βραδύτητα 
εξέτασης και έγκρισης αιτημάτων για προεγκρίσεις 
δανείων από τις Τράπεζες παραμένει μέχρι και 
σήμερα υπερβολική, με τους περισσότερους πολίτες 
που έλαβαν έγκριση να αναγκάζονται να ζητούν 
παρατάσεις λόγω του παρατεταμένου χειμώνα στην 
περιοχή, γεγονός που εμποδίζει την ευχερή εκτέλεση 
των έργων ενεργειακής αναβάθμισης. 
Σε μια εποχή, που η Χώρα μας «αναγκάστηκε» να 
εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενερ-
γειακή αναβάθμιση των κτιρίων και τη γενικότερη 
στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, 
είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι η ενεργειακή 
θωράκιση όσο το δυνατόν περισσότερων κτιρίων στη 
Δυτική Μακεδονία, με τα πολλαπλά βραχυπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα οφέλη που αυτή θα επιφέρει, 
δεν είναι δυνατόν να ανακόπτεται. Ιδιαίτερα, όταν 
η ζήτηση ένταξης των πολιτών της περιοχής στο 
Πρόγραμμα έχει τάση αυξητική και ήδη υπάρχουν 
πολλοί αιτούμενοι που έχουν προκαταβάλει χρήματα, 
προμηθευτές που έχουν παραδώσει υλικά και 
εξοπλισμό, ενώ κατασκευαστές έχουν προχωρήσει 
τις εργασίες, δίχως όμως όλοι οι εμπλεκόμενοι πλέον, 
να γνωρίζουν πότε και πώς θα εξοφληθούν.  Αποτελεί 
αδήριτη ανάγκη στα πλαίσια του Προγράμματος 
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», η διάθεση αναλογικά 
περισσότερων κονδυλίων στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας συγκριτικά με άλλες περιοχές, διότι η 
διάρκεια του χειμώνα, στη δυσμενέστερη κλιματικά Δ’ 
Ζώνη της Χώρας, αγγίζει τους έξι (6), ακόμη και τους 
επτά (7) μήνες. Εξάλλου, το ποσό που προβλέπονταν 
από τον αρχικό προϋπολογισμό του Προγράμματος 
για το σύνολο των τεσσάρων Νομών της Δυτικής 
Μακεδονίας, είναι πολύ μικρό (15.000.000€ για την 
κάλυψη κατοικιών της τάξης των 1.000 και μόνο, μιας 
και ανά κατοικία αναλογούν 15.000€). Επομένως και 
στη βάση αυτή, απαιτείται επαναπροσέγγιση, τόσο 
του ποσού της επιδότησης ανά κατοικία, όσο και 
του ίδιου του ποσοστού της σχετικής επιχορήγησης. 
Συνοψίζοντας, το Τ.Ε.Ε./Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, 
σας καλεί αρμοδίως να εξαλείψετε τις παθογένειες 
του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και 
να προβείτε σε άμεση συνέχιση της χρηματοδότησής 
του για την Δυτική Μακεδονία, ως αποτέλεσμα όμως 
του συνολικού επανασχεδιασμού, επαναπροσδιορι-
σμού και απλοποίησης των διαδικασιών του».
-Παραλήπτες: Η επιστολή απευθυνεται προς το 
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικόητας & Ανάπτυξης 
(Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. – πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Ε. Α.Ε.) ( πρόεδρο 
& διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γ. Γεροντούκο).  Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας (Ε.Υ.Δ. 
Ε.Π.Α.Ε.)  (προϊστάμενο Α. Μακρή). Και στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  Κλιματικής Αλλαγής 
(Υ.Π.Ε.Κ.Α.)  ( γραφείο υπουργού Ε. Λιβιεράτου, 
γραφείο υφυπουργού Α. Παπαγεωργίου).

ΤΕΕ/ΤΔΜ

Μονόδρομος το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»  
στη Δυτική Μακεδονία 

Σε 8ωρες επαναλαμβανόμενες στάσεις 
εργασίας, από την ερχόμενη Τετάρτη 
3 Απριλίου έως και την Παρασκευή 5 
Απριλίου, από τις 16.00 έως τα μεσάνυχτα, 
προχωρούν η Πανελλήνια Ένωση Προσω-
πικού Αμαξοστοιχιών ΟΣΕ και το Σωμα-
τείο Εργαζομένων Προαστιακού. Λόγω των 
στάσεων εργασίας αναμένονται ματαιώσεις 
και τροποποιήσεις στα δρομολόγια της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ (τρένα, προαστιακός). Οι 
εργαζόμενοι ζητούν την υπογραφή νέας 
συλλογικής σύμβασης εργασίας και κάνουν 
λόγο για «αδικαιολόγητη» υπαγωγή του 
προσωπικού στο ενιαίο μισθολόγιο. Επί-
σης, αντιδρούν στην ιδιωτικοποίηση της 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Απεργία στο 
σιδηρόδρομο

Απλοποίηση στην διαδικασία απαλλοτριώσεων 
προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου 
να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Συγκεκριμένα 
προβλέπεται ότι πριν από την κήρυξη απαλ-
λοτρίωσης θα γίνεται υποχρεωτικά δημόσια 
πρόσκληση του Δημοσίου προς τον ιδιοκτήτη 
προκειμένου να συναινέσει στην εξαγορά του 
ακινήτου του από το Δημόσιο.  Ετσι, τόσο για 
το Δημόσιο όσο και για τους ιδιοκτήτες, επι-
ταχύνονται οι διαδικασίες στην εκτέλεση της 
απαλλοτρίωσης και στην καταβολή της αποζη-
μίωσης και αφετέρου αποφυγή της αβεβαιό-
τητας που συνεπάγεται η δικαστική κρίση της 
αξίας του ακινήτου. Πρόκειται ουσιαστικά για 
ένα... εξωδικαστικό συμβιβασμό ώστε να μην 
καταλήγουν όλες οι υποθέσεις στα δικαστήρια. 
Επίσης προβλέπεται μεταξύ άλλων:
- Προβλέπεται ότι ο έλεγχος των τίτλων ιδιο-
κτησίας και η εκτίμηση της αξίας των ακινήτων 

θα γίνονται και πριν την κήρυξη της απαλλοτρί-
ωσης, ώστε αφενός να αποφεύγεται το φαινό-
μενο απαλλοτρίωσης εκτάσεων που ανήκουν 
στο Δημόσιο, που έχει σαν αποτέλεσμα συχνά 
να παρακατατίθενται αναίτια οι σχετικές αποζη-
μιώσεις, και αφετέρου ο φορέας του έργου να 
μπορεί εκ των προτέρων να προϋπολογίζει το 
κόστος των απαλλοτριώσεων. 
-Ορίζεται ότι οι υποθέσεις για καθορισμό 
αποζημίωσης επί απαλλοτρίωσης εισάγονται 
καθ'υπέρβαση στα πινάκια των δικαστηρίων, 
ώστε να δικάζονται συντομότερα. 
-Καθιερώνεται υποχρέωση εκτίμησης της 
αξίας από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο εκτι-
μητή στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ώστε 
να αποφεύγονται οι υπέρογκες αποζημιώσεις. 
Τα δικαστήρια θα καλούνται να αιτιολογήσουν 
ειδικά τυχόν απόκλιση από την αντικειμενική 
αξία και από την ανεξάρτητη εκτίμηση.

Αλλαγές στις απαλλοτριώσεις ακινήτων
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αγώνας δρόμου για κεφάλαια 2,5 δισ. από τις 
τρεις τράπεζες- ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ «ΠΥΡΕΤΟΣ»- Ξεκινά η μάχη της 
ανακεφαλαιοποίησης- Τον Μάιο η νομική συγχώνευση ΕΤΕ-EUROBANK 
• Γ. Προβόπουλος: ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ • Αύριο η συνάντηση Αντ. Σαμαρά, Ευάγγελου Βενιζέλου, Φ. 
Κουβέλη- ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΤΡΟΪΚΑ • 
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ- ΕΛΕΓΚΤΩΝ • Μνημόνιο: 
Αυξήσεις φόρων και μειώσεις μισθών στην Κύπρο • Σε δύο φάσεις ο 
διαγωνισμός- ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ 15 ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΣΤΕΡΑ».
ΚΕΡΔΟΣ: Τι κρύβουν οι πληροφορίες που εμφανίζουν την τρόικα να μην 
θέλει τη συγχώνευση- ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ DEAL 
ΕΘΝΙΚΗΣ-EUROBANK- Κόκκινη γραμμή για κυβέρνηση και Τράπεζα 
της Ελλάδος- Αλ. Τουρκολιάς: Δεν έχω πληροφορηθεί καμία αντίδραση 
της τρόικας • Σε ειδικό ταμείο τα προσδοκώμενα έσοδα από το φυσικό 
αέριο- ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ • Ανησυχία στις αγορές- ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ 
ΕΥΡΩ ΛΟΓΩ ΚΥΠΡΟΥ • Ενέκριναν 3,2 δισ. και από αυτά εκταμιεύθηκε 
μόνο 1,5 δισ. ευρώ- ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΑΜΠΑ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
ΕΞΠΡΕΣ: Γ. Στουρνάρας: Ενδεχόμενη υψηλή συμμετοχή του ΤΧΣ δεν 
συνεπάγεται κρατικοποίηση- ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ • Δημόσιο: ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΟΥ 1,5 ΕΚΑΤ. • ΔΕΚΑ «ΣΟΦΟΙ» ΨΑΧΝΟΥΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ • ΣΕ ΡΑΓΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ- Τον Ιούνιο οι 
προσφορές, τέλος του έτους ο ανάδοχος • Ενεργοποίηση της καταβολής 
40 εκατ. ευρώ από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Να καταστούν οι επενδυτές και οι μέτοχοι 
υπεύθυνοι για τις επιλογές τους- ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΠΙΟ- Οι εγγυημένες καταθέσεις εξαιρούνται 
της “εξυγίανσης” • Υπ. Οικονομικών: Μειώνεται από τα 5 εκατ. το όριο 
που ενεργοποιεί την Ειδική Μονάδα Εσόδων- ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΕ 
ΟΦΕΙΛΕΣ 1,5 ΕΚΑΤ.- Φτάνουν τους 2.500.000 οι φορολογούμενοι με 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις • Δημόσιο: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ • ΤΑΙΠΕΔ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ • Κύπρος: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΖΗΤΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
ΜΕ «ΠΡΟΙΚΑ» ΑΚΙΝΗΤΑ 110 ΕΚΑΤ.- Έως τις αρχές του επόμενου 
έτους η αποκρατικοποίηση της εταιρείας • ΜΟΛΙΣ ΜΙΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ ΤΟ 2012 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 35.000 ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ • ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ: «ΘΑ 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ» • ΕΧΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΑΛΛΑ 
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΕΟΠΥΥ- Στο τετράμηνο εγκρίθηκε 1,5 δισ. 
ευρώ για ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου, αλλά πληρώθηκαν στους 
προμηθευτές μόλις 305 εκατ. ευρώ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΠΟ ΜΑΪΟ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ- Παρατείνεται η 
διαπραγμάτευση με την τρόικα- Ενδοκυβερνητικές τριβές για το ΕΕΤΗΔΕ 
• ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ- Προβλέπεται από το 
Μνημόνιο το οποίο συζητεί η Λευκωσία με τους δανειστές της.
ΤΑ ΝΕΑ: Καλά νέα- Θετικά τα πρώτα τεστ για πετρέλαιο και 
φυσικό αέριο όπως είπαν οι Νορβηγοί επιστήμονες στο υπουργείο 
Περιβάλλοντος- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ- ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΡΗΤΗ • Μύρισαν χρήμα- ΟΙ «ΓΥΠΕΣ» ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  
ΠΑΖΑΡΙΑ ΓΙΑ ΧΑΡΑΤΣΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Στέλνουν ειδοποιητήρια σε 2,5 εκατ. 
φορολογούμενους- ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ • «ΤΟΡΠΙΛΗ» ΑΠΟ ΔΝΤ ΣΤΟ DEAL ΕΘΝΙΚΗΣ- 
EUROBANK- Ζητάει τώρα ξεχωριστή διαδικασία ανακεφαλαιοποίηση 
για κάθε τράπεζα • «Σκληρό» μνημόνιο- Η ΤΡΟΪΚΑ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η κυβέρνηση έστειλε e- mail στην τρόικα για τα 
προαπαιτούμενα, αλλά δεν πήρε απάντηση- ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΜΑΞΙΜΟΥ: 
ΧΑΡΑΤΣΙ Ή ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ- Χωρίς απόφαση η σύσκεψη με Στουρνάρα, 
η λύση στους αρχηγούς- Προβόπουλος: Είσπραξη του τέλους ακινήτων 
μέσω ΔΕΗ, αλλιώς νέοι φόροι • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ- ΑΕΡΙΟ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΠΡΩΤΗ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ Ν. ΚΡΗΤΗ • 25 ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ OFF-SHORE 
ΨΑΧΝΕΙ ΤΟ ΣΔΟΕ ΣΤΗΝ ΚΥΜΗ  • «ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 
ΕΘΝΙΚΗΣ- EUROBANK»- Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής 
Αλ. Τουρκολιάς υποστήριξε πως δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για 
αντίδραση της τρόικας και ότι ο σχεδιασμός έχει εγκριθεί από Ελλάδα 
και Ε.Ε.
ΕΘΝΟΣ: Το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας για κατάρτιση 
και απασχόληση- ΕΠΙΔΟΜΑ 2.700 € ΣΕ 35.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ • Δέσμευση 
Γ. Προβόπουλου: ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ • Κύπρος- Μετά τις καταθέσεις- «ΚΟΥΡΕΜΑ» 

ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Προειδοποίηση του πρωθυπουργού προς Βενιζέλο 
και Κουβέλη- ΣΑΜΑΡΑΣ: ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΛΛΙΩΣ ΕΚΛΟΓΕΣ- Θέλει 
να τελειώσει με τις συστάσεις και τις εκκρεμότητες των κυβερνητικών 
εταίρων εν όψει έλευσης της Τρόικας- Οργή Μαξίμου για την 
«παρέλαση» υποψηφίων υπουργών από ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ • ΑΛ. 
ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ: «ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑ Η ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ- EUROBANK» • Υποβολή αιτήσεων από 15 
Απριλίου έως 22 Μαΐου- ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΓΙΑ 35.000 ΝΕΟΥΣ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Γαλλογερμανικός άξονας για 
την υφαρπαγή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ- ΤΑ ΤΡΕΝΑ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ- «Καθαρή» 
και με προίκα 45-50 εκατ. ευρώ στον επόμενο ιδιοκτήτη- Γερμανοί 
και Γάλλοι διεκδικούν οι πρώτοι το δίκτυο, οι άλλοι τον Προαστιακό • 
ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Γιατί η τρόικα μπλοκάρει μετά την παρέλευση τόσων 
μηνών τη συγχώνευση με τη Eurobank- Χρησιμοποιούν το «σοκ της 
Λευκωσίας» για να την κάνουν θυγατρική της Deutsche Bank- ΤΙ 
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ • Η… ΘΗΛΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ.
ΕΣΤΙΑ: ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Όταν οι πολιτικοί δεν 
αναλαμβάνουν το κόστος.
Η ΑΥΓΗ: Η ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ΡΟΥΦΑΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Διευρύνεται 
μέρα με τη μέρα το «χρηματοδοτικό κενό» και αυξάνονται οι αξιώσεις 
της τρόικας για «διορθωτικά» μέτρα.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Νέα βάρβαρη κυβερνητική επίθεση- ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ 
ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Τι φοβάται το Ελληνικό Πεντάγωνο- ΤΟΥΡΚΙΚΗ 
ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΣΕ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ!
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ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 4 | 02/04/2013

Σε μια εξαιρετικά απαιτητική και  δύσκολη 
διαπραγμάτευση εξελίσσονται οι συζητήσεις 
με την τρόικα, που ξεκινούν πάλι μεθαύριο με 
συνάντηση του Γ. Στουρνάρα και των πιστωτών μας. 
Ψηλά στην ατζέντα των νέων συνομιλιών, από τις 
οποίες εξαρτάται n αποδέσμευση της δόσης των 
2,8 δισ. ευρώ για τον Μάρτιο αλλά και n σταδιακή 
αποδέσμευση επιπλέον 6 δισ. ευρώ που έχουμε να 
λαμβάνουμε εάν ολοκληρωθεί επιτυχώς n τρέχουσα 
αξιολόγηση, βρίσκεται το «χαράτσι» της ΔΕΗ. To 
θέμα τέθηκε επί τάπητος σε σύσκεψη που είχε χθες 
ο Γ. Στουρνάρας με εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και 
της ΔΗΜΑΡ. Σύμφωνα με πληροφορίες n συνάντηση 
έγινε σε καλό κλίμα και ο υπουργός παρουσίασε μια 
συγκεκριμένη πρόταση, αναμένοντας πλέον τις θέσεις 
των πολιτικών αρχηγών στην αυριανή σύσκεψη, με 
ζητούμενο την επίτευξη συμβιβασμού ενόψει των 
επικείμενων διαπραγματεύσεων με την τρόικα. Στην 
ατζέντα των συζητήσεων με την τρόικα βρίσκονται 
ακόμη, οι ρυθμίσεις των χρεών προς τα Ταμεία και 
το Δημόσιο, στη σκιά των σοβαρών αποκλίσεων 
που διαφαίνονται στην εκτέλεση του φετινού 
προϋπολογισμού, ιδίως στο σκέλος των εσόδων. Η 
κυβέρνηση επιδίδεται σε αγώνα δρόμου ώστε όλα να 
έχουν κλείσει έως το Eurogroup της 12ης Απριλίου, 
αν και στο στρατόπεδο της τρόικας πληροφορίες 
θέλουν να επικρατεί σκεπτικισμός για το εάν αυτό 
θα καταστεί εφικτό. Ειδικότερα στο επίκεντρο των 
διαπραγματεύσεων με την τρόικα, βρίσκονται τα εξής: 
1. Η διατήρηση και το 2013 του έκτακτου ειδικού 
τέλους ακινήτων που επιβάλλεται μέσω της ΔΕΗ. 
Πρόκειται ίσως για την πιo δύσκολη εξίσωση που 
καλείται να επιλύσει n κυβέρνηση. Αφενός πρέπει να 
βρεθεί τρόπος να καμφθούν οι σοβαρές ενστάσεις 
του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ που δηλώνουν ότι δεν 
θα στηρίξουν το «χαράτσι». Αφετέρου θα πρέπει να 
επιτευχθεί συμβιβασμός με την τρόικα που επιμένει 
να διατηρηθεί το τέλος ως έχει και n είσπραξή του 
να συνεχίσει να γίνεται μέσω της ΔΕΗ, καθώς θεωρεί 
πως είναι ο πιo σίγουρος τρόπος για να εισπραχθούν 
τα προβλεπόμενα έσοδα.
2. To θέμα αυτό κυριαρχεί στις συζητήσεις για το 
δημοσιονομικό κενό της περιόδου 2013 - 2014, το 
οποίο σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις κινείται στα 
επίπεδα του 1.9 δισ. ευρώ. Η τρόικα θεωρεί πως εάν 
καταργηθεί το ΕΕΤΗΔΕ και αντικατασταθεί με τον 
ενιαίο φόρο ακινήτων θα προκύψει δημοσιονομικό 
κενό ύψους 1 δισ. ευρώ, το οποίο θα πρέπει να 
καλυφθεί με τη λήψη πρόσθετων μέτρων. Επιπλέον 
προβλήματα προκαλούνται είτε από μέτρα που δεν θα 
εφαρμοστούν όπως για παράδειγμα n εισφορά δύο 

τοις χιλίοις στον τζίρο των επιχειρήσεων υπέρ του 
ΟΑΕΕ ή που δεν θα αποδώσουν τα αναμενόμενα (π,χ. 
περικοπές στις αναπηρικές συντάξεις). Η ελληνική 
πλευρά πάντως αναμένεται να επιχειρηματολογήσει 
έναντι της τρόικας ότι εάν προκύψει τελικά μια 
αποτελεσματική ρύθμιση για την εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία 
και Δημόσιο, τα έσοδα που θα προκύψουν θα 
είναι επαρκή για να εκτελεστεί ο προϋπολογισμός 
χωρίς πρόσθετα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση n 
Αθήνα φέρεται να επιμένει για 48 δόσεις, ώστε να 
καταστεί ευκολότερη n αποπληρωμή των χρεών. 
Πάντως, n ούτως ή άλλως δύσκολη, αυτή συζήτηση 
καθίσταται ακόμη δυσκολότερη με δεδομένα τα 
μηδενικά περιθώρια ελιγμών που υπάρχουν πλέον 
στην επίτευξη των στόχων του Μνημονίου, υπό το 
βάρος των δυσμενέστερων προβλέψεων για την 
ύφεση:  Ήδη στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν 
ότι μόνον εξαιτίας της κυπριακής κρίσης n ύφεση 
φέτος θα μπορούσε να ανέβει στο 5%, αντί 4,5% 
που είναι n επίσημη πρόβλεψη. Με τα σημερινά 
δεδομένα και με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
να κινείται στην «κόψη του ξυραφιού», το «χαράτσι» 
θα διατηρηθεί και φέτος, με το οικονομικό επιτελείο 
να έχει καταλήξει σε μια συγκεκριμένη πρόταση με 
την οποία θα εξασφαλίζονται τα προβλεπόμενα έσοδα 
και n γεφύρωση των διαφορών με τα κόμματα που 
στηρίζουν την κυβέρνηση. To τελευταίο διάστημα 
πάντως υπό επεξεργασία βρέθηκαν πολλά σενάρια, 
όπως: 
1. Η μείωση των συντελεστών του ΕΕΤΗΔΕ κατά 
10% - 15% για τα ακίνητα χαμηλής και μεσαίας 
αντικειμενικής αξίας έως 1.800 ευρώ το τετραγωνικό 
μέτρο. To δημοσιονομικό κενό που θα προκύψει από 
τη μείωση του ΕΕΤΗΔΕ εξετάζεται να καλυφθεί με 
την αύξηση των συντελεστών με βάση τους οποίους 
θα υπολογιστεί ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας του 
2013, τον οποίο θα κληθούν να πληρώσουν φέτος 
φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία άνω των 
200.000 ευρώ.
 2. Η μείωση των συντελεστών του ΕΕΤΗΔΕ για 
ακίνητα χαμηλής αξίας με παράλληλη αύξηση των 
συντελεστών για πιo ακριβά ακίνητα. 
3. Η διατήρηση του ΕΕΤΗΔΕ, ως έχει σήμερα, αλλά 
μείωση σε άλλους φόρους.
 4. Η πλήρης εξαίρεση, υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, από το ειδικό τέλος ευάλωτων 
κοινωνικά ομάδων, όπως άνεργοι, πολύτεκνοι κ.ά.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΞΥ 41 ΧΩΡΩΝ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 02/04/2013

Υποχώρηση κατά 14,22% παρουσίασαν οι τιμές 
ακινήτων-οικιών στην Ελλάδα το 2012. Η μείωση 
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αυτή, σύμφωνα με έρευνα της Global Ρroperties 
Guide, είναι n μεγαλύτερη που παρατηρείται 
μεταξύ 41 χωρών. Μόνο το δ' τρίμηνο, σύμφωνα με 
την ίδια έρευνα, οι τιμές των οικιών στην Ελλάδα 
υποχώρησαν περισσότερο από 5% και n μείωση 
αυτή ήταν n μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών που 
συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα. Η Ισπανία 
και n Ολλανδία είναι οι χώρες που ακολουθούν την 
Ελλάδα, παρουσιάζοντας μέσα στο 2012 κάμψη τιμών 
στα ακίνητα για οικιστικές ανάγκες κατά 12,73% και 
9,52% αντίστοιχα. Γενικά ο τομέας ακινήτων στην 
Ευρώπη φέρεται να έχει πληγεί ουσιαστικά. Από 
τις 17 χώρες που παρουσίασαν κάμψη τιμών στις 
οικίες, οι 13 προέρχονται από την Ευρώπη. Αντίθετα, 
στις ΗΠΑ οι τιμές παρουσίασαν αύξηση και μάλιστα 
είναι n μεγαλύτερη που παρουσιάστηκε μετά το 
2006. Η αγορά, ωστόσο, που απογειώνεται, σύμφωνα 
πάντοτε με τα στοιχεία της Global Properties Guide, 
είναι n τουρκική, n οποία μέσα στη διάρκεια της 
περασμένης χρονιάς παρουσίασε αύξηση μεγαλύτερη 
του 10%. Ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των τιμών στις 
οικίες παρατηρήθηκε σε ΗΑΕ (Ντουμπάι) και Χονγκ 
Κονγκ, που ανήλθε σχεδόν σε 20%. Οι ερευνητές 
εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από την πορεία της 
αγοράς, αφού στις 24 αγορές παρατηρήθηκε αύξηση 
των τιμών και σε 17 κάμψη τιμών. «Η τάση είναι 
ξεκάθαρα ανοδική», αναφέρεται στη μελέτη. 

ΠΟΤΕ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
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Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή του 
επιδόματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες 
και ανεξάρτητα απασχολούμενους καθορίζονται με 
απόφαση του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση. 
Ειδικότερα, δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι 
ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 
οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμα 
τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν 
μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη 
από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, 
τον ΟΓΑ, το NAT, ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας 
ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλει την 
ειδική εισφορά. Βασική προϋπόθεση είναι, επίσης, 
οι δικαιούχοι να έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους. 
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την καταβολή του 
βοηθήματος είναι n πραγματοποίηση τουλάχιστον 
3 ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον 
ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται οι δικαιούχοι 
κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη 
καταβολή της ειδικής εισφοράς. Σε ό,τι αφορά 
τα εισοδηματικά κριτήρια, θα πρέπει το συνολικό 
ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των 
δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής 

της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό 

των 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό 

καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο 

ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, 

να μην υπερβαίνει, αθροιστικά, το ποσό των 30.000 

ευρώ. Απαιτούνται επίσης: 

- Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από 

την 1n Ιανουαρίου του 2012 και εφεξής, για τρεις 

τουλάχιστον μήνες πριν τη λήψη του βοηθήματος. 

- Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική 

ασφάλιση του φορέα του ή άλλου φορέα, μετά τη 

διακοπή επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλει 

αίτηση για συνταξιοδότηση. 

- Να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρηση του ή το 

μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην 

οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α 'και β' Βαθμού 

συγγένειας. 

- Να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες 

εισφορές. 

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος, καθώς και το 

χορηγούμενο ποσό των 360 ευρώ καθορίζονται από 

το συνολικό χρόνο ασφάλισης, για χρόνο ασφάλισης 3 

έως 4 πλήρη έτη, καταβάλλεται βοήθημα για 3 μήνες,  

για χρόνο ασφάλισης 5 έως 6 πλήρη έτη, για 4 μήνες 

, για χρόνο ασφάλισης 7 έως 8 πλήρη έτη, για 5 μήνες 

, για χρόνο ασφάλισης 9 έως 10 πλήρη έτη, για 6 

μήνες , για χρόνο ασφάλισης 11 έως 12 πλήρη έτη, για 

7 μήνες , για χρόνο ασφάλισης 13 έως 14 πλήρη έτη, 

για 8 μήνες , για χρόνο ασφάλισης 15 πλήρη έτη και 

άνω, για 9 μήνες. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

για τη λήψη του βοηθήματος είναι: αίτηση στην 

αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στην οποία αναγράφεται 

υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του δικαιούχου και 

βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα με την 

οποία πιστοποιείται n διακοπή του επαγγέλματος ή 

της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης και n μη ύπαρξη 

οφειλής. Απαιτούνται ακόμη: υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/86 του δικαιούχου ότι δεν έχει υποβάλει δήλωση 

έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε ΔΟΥ και δεν 

συμμετέχει σε ΝΠΠΔ οποιαδήποτε νομικής μορφής 

ή ένωσης προσώπων, εκκαθαριστικά της τελευταίας 

διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της 

αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, πιστοποίηση της 

μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα για τους αλλοδαπούς. 

Για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας Ελλήνων 

πολιτών απαιτείται ταυτότητα, αποδεικτικό διεύθυνσης 

κατοικίας και λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας (ΙΒAN).


