
Διάλεξη για τις χρήσεις στις περιοχές «Natura 2000»
Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων  για τα επίκαιρα θέματα δικαίου Περιβάλ-

λοντος, Χωροταξίας και Πολεοδομίας που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας, αύριο, Τετάρτη 22 Μαΐου, θα μιλήσει η Δρ Νομικής, δικηγόρος 
Ιωάννα Κουφάκη, με θέμα: «Επιτρεπόμενες χρήσεις σε περιοχές του δικτύου 
Natura 2000». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 

του  Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ( Νίκης 4, 1ος όροφος), με ώρα έναρξης 
στις 18:00 και είσοδο ελεύθερη.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Στις λανθασμένες προβλέψεις, επιλογές και 
πολιτικές που υιοθέτησε και εφάρμοσε η «τρόικα» 
στην Ελλάδα, σε σχέση με την Ιρλανδία και 
Πορτογαλία, αναφέρεται μελέτη του Ινστιτούτου 
Bruegel των Βρυξελλών, η οποία δόθηκε στη 
δημοσιότητα την Πέμπτη. Οι τρεις οικονομολόγοι 
που την υπογράφουν, περιγράφουν το καθεστώς 
πολιτικού συμβιβασμού υπό το οποίο καταρτίστηκαν 
οι προβλέψεις και συντάχθηκαν τα «μνημόνια». 
Συνοψίζοντας τους λόγους της αποτυχίας του 
ελληνικού προγράμματος αναφέρουν ότι οι αρχικές 
συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς στην Ελλάδα, 
ότι η χώρα είχε και έχει ασθενέστερο διοικητικό 
και πολιτικό σύστημα από την Ιρλανδία και την 
Πορτογαλία, ενώ χαρακτηρίζουν την Ελλάδα ως το 
πειραματόζωο της ευρωζώνης !
Επισημαίνουν πως η αναδιάρθρωση του ελληνικού 
χρέους θα ήταν προτιμότερο να είχε γίνει νωρίτερα 
και υπογραμμίζουν πως η καθυστέρηση (λόγω της 
άρνησης της ΕΚΤ), είχε ως αποτέλεσμα οι Έλληνες 
φορολογούμενοι να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος.
Προτού ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας 
Γιώργος Παπανδρέου καλέσει το ΔΝΤ για βοήθεια, 
λίγη σημασία είχε δοθεί στην πιθανή φύση των 
κρίσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομισματικής 
ένωσης, αλλά και του δυνητικού ρόλου της 
οικονομικής βοήθειας. «Η Ελλάδα υποφέρει ακόμη 
από το ότι ήταν η πρώτη χώρα που βρέθηκε σε 
ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης στο εσωτερικό 
μιας νομισματικής ένωσης που ήταν εντελώς 
απροετοίμαστη για μια κρίση» τονίζουν.
Στα εξόχως αρνητικά της «τρόικα» περιλαμβάνουν 
τη βαθύτερη από το αναμενόμενο ύφεση και την 
υψηλή ανεργία, ενώ στα θετικά την ταχύτερη από 
το αναμενόμενο συρρίκνωση των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε συνέχεια των καταγγελιών του προέδρου ΤΕΕ 
Χρήστου Σπίρτζη για το «κυβερνητικό σχέδιο πο-
λιτικής  φίμωσης και οικονομικού  στραγγαλισμού 
του ΤΕΕ» εκδηλώνονται νέες αντιδράσεις. Το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), ανακοίνωσε ότι εξωθεί-
ται  σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του 
σήμερα Τρίτη 21  μέχρι και την Τετάρτη 22 Μαΐ-
ου. Σε ανακοίνωση του υπογραμμίζει ότι  «το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, το παλαιότερο και μεγαλύτερο περιφερεια-
κό τμήμα του ΤΕΕ, εξωθήθηκε στην έσχατη λύση 
της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας του, 
για πρώτη φορά στα 63 χρόνια της ύπαρξής του 
(για οικονομικούς λόγους), επειδή δεν αντέχει 
πλέον τις εξευτελιστικές επιπτώσεις του οικονο-
μικού αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει, με 
τη συσσώρευση χρεών προς προμηθευτές και 
συνεργάτες».  Ο πρόεδρος του ΤΕΕ κατήγγειλε 
ότι «η κυβέρνηση οδηγεί το ΤΕΕ σε οικονομική 
ασφυξία, υπηρετώντας μεταπρατικά συμφέροντα 
και πολιτικές σκοπιμότητες». Ο ίδιος απέδωσε «βα-

ριές διαχειριστικές αμέλειες και  απροκάλυπτες 
πολιτικές μεθοδεύσεις κατά του ΤΕΕ και των Μη-
χανικών» στους Κ. Χατζηδάκη και Στ. Καλογιάννη, 
ενώ καυτηρίασε ιδιαίτερα τη στάση που τήρησε 
ο Σ. Καλογιάννης στη Βουλή, ότι σε ερώτηση για 
το ΤΕΕ απάντησε με «ολόκληρα ψέματα και μισές 
αλήθειες».

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΣΗΜΕΡΑ

Νέες αντιδράσεις για την  
οικονομική ασφυξία του ΤΕΕ 

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας διοργανώνεται -στις 25 και 26 
Μαΐου 2013, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση- Διεθνές Συνέδριο για την 
Ανάπτυξη, με τίτλο:  «Re- engineering Greece». Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει εφαλτήριο 
διαλόγου για τη στρατηγική ανάπτυξη της χώρας με άξονα τα μεγάλα έργα, την ενέργεια, το πε-
ριβάλλον, τον τουρισμό και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Το «Re-engineering Greece» τελεί υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Διεθνές Συνέδριο για την Ανάπτυξη

Αναλυτικά στη σελ. 3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Οι τελευταίες εξελίξεις στην παρα-
γωγή Δημοσίων Έργων: Προβλήματα - Προτά-
σεις - Προοπτικές»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΕ/ Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας 

23
Μαΐου
2013

22
Μαΐου
2013

ΔΙΑΛΕΞΗ: «Επιτρεπόμενες χρήσεις σε περιο-
χές του δικτύου Natura 2000» 
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

Αύριο 22 Μαίου 2013, κατά τη διάρκεια της λήξης του σεμιναρίου για την Ασφάλεια και Υγεία, 
στις 19.30, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης στην οποία και συμμετέχουν 
οι:  Μ. Δόση, Ειδική Επιθεωρήτρια εργασίας στο Σ.Ε.Π.Ε, Μ. Μπαρμπούτης, Διευθυντής Α+Υ 
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. (Τομ.Ελλάδας), Γ. Πανόπουλος, Διευθυντής Management Force, Κ. Παπαϊωάννου, 
Oμ. καθηγητής Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ, Δ.  Σαμολαδάς, Προϊστάμενος Υ+Α της Διεύθυνσης 
Μετρό Θεσ/νίκης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠ

10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Μηχανικής 
ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Εταιρία Θεωρη-
τικής & Εφαρμοσμένης 
Μηχανικής, Πολυτεχνείο 
Κρήτης

25 -27
Μαΐου
2013

Ανοίγει, μετά  
από 1.700 χρόνια,  
το αρχαίο θέατρο  
Μεσσήνης
Το αρχαίο θέατρο της Μεσσήνης ανοίγει φέτος 
τις πύλες του για το κοινό για πρώτη φορά μετά 
το 300 μ.Χ.,  οπότε και σταμάτησε η λειτουργία 
του. Τα εγκαίνια του αναστηλωμένου αρχαίου 
θεάτρου θα γίνουν στις 3 Αυγούστου 2013 με 
γκαλά όπερας, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 
Ελληνικού Φεστιβάλ. Η εκδήλωση –που θα πα-
ρουσιάσει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών- υλοποι-
είται σε συνεργασία με το Σωματείο «Διάζωμα». 
Η αναστήλωση και αποκατάσταση του αρχαίου 
θεάτρου της Μεσσήνης διήρκεσε περισσότερα από 
20 χρόνια και χρηματοδοτήθηκε από το Β΄ και το 
Γ΄ ΚΠΣ και από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

Mε τίτλο «Re engineering Greece» και τη συμμετο-
χή εκπροσώπων της πολιτικής, επιστημονικής και 
επιχειρηματικής ζωής του τόπου, θα πραγματοποιηθεί, 
στις 25 και 26 Μαΐου 2013, στη Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, διεθνές συνέδριο για την 
ανάπτυξη. 
Η εκδήλωση διεξάγεται με πρωτοβουλία του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και φιλοδοξεί να απο-
τελέσει εφαλτήριο διαλόγου για τη στρατηγική ανάπτυξη 
της χώρας με άξονα τα μεγάλα έργα, την ενέργεια, το 
περιβάλλον, τον τουρισμό και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Στόχος του είναι να λειτουργήσει ως «αγορά ιδεών» για 
δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες μηχανικούς και μη, 
προκειμένου να προωθηθούν συνέργειες και επιλογές 
ανάπτυξης που θα επανεκκινήσουν την ελληνική 
οικονομία.
Το συνέδριο  -όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση- 
αποτελεί την πρώτη συνάντηση και την έναρξη ενός 
δυναμικού διαλόγου των Πολιτικών Μηχανικών της 
χώρας με τις επιχειρηματικές κοινότητες, την πολιτική 
ηγεσία, αλλά και ευρύτερα, όπου είναι εφικτό, με όλη 
την κοινωνία. Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς μικρά και 
μεγάλα έργα και οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν άμεση 
σχέση με όλα σχεδόν τα έργα υποδομής. Γι’ αυτόν το 
λόγο, η πρώτη συνάντηση του «Re engineering Greece» 
έχει διαθεματικό χαρακτήρα. Ένας από τους στόχους 

της είναι να διασταυρωθεί ο κλάδος της διαχείρισης έρ-
γων και μεγάλων κατασκευών με την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα. Το συνέδριο δεν έχει ακαδημαϊκό 
χαρακτήρα. Αντί για εισηγήσεις, επιδιώκεται η ανταλλα-
γή απόψεων μεταξύ προσωπικοτήτων με εμπειρία και 
τεχνογνωσία μέσω συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας. 
Στις συζητήσεις συμμετέχουν Υπουργοί, Γενικοί και 
Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, εκπρόσωποι κομμάτων, 
στελέχη της δημόσιας διοίκησης, διευθυντικά στελέχη 
δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών και εκπρόσωποι 
συλλογικών φορέων. Το συνέδριο εξετάζει, μεταξύ άλ-
λων, ζητήματα όπως ο ρόλος του Πολιτικού Μηχανικού 
σήμερα, οι υποδομές σαν μέσο προσέλκυσης επενδύ-
σεων, η χάραξη στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό, 
η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με σεβασμό στο 
περιβάλλον και τα σύγχρονα μοντέλα ανάπτυξης στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το «Re-engineering Greece» τελεί υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
Για τη συμμετοχή στο συνέδριο –που θα μεταδοθεί σε 
live streaming- απαιτείται προεγγραφή. Πληροφορίες: 
www.reengineeringgreece.gr, www.reengineering.gr, 
τηλ.: 210 9238170, email: spme@tee.gr

“Re engineering Greece”- Διεθνές συνέδριο 
για την Ανάπτυξη

	  



Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας  
εξωθείται το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Καταγγέλλει ότι δεν αντέχει τις εξευτελιστικές επιπτώσεις του οικονομικού αδιεξόδου

«Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του, από την Τρίτη 
21 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 22, προχωρά το Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), 
σε ένδειξη διαμαρτυρίας και αγανάκτησης για την επίπτωση, 
που έχει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του η συνεχιζό-
μενη διελκυστίνδα μεταξύ του κεντρικού ΤΕΕ και των αρμό-
διων υπουργείων». 

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η οποία ανα-
λυτικά αναφέρει ότι: «Αιτία της απόφασης αυτής είναι η έλ-
λειψη εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω της   κατάργησης  
της εισφοράς 2% των μηχανικών (δηλαδή της παρακράτησης 
του 2% της αμοιβής των μηχανικών από κάθε μελέτη-επί-
βλεψη υπέρ του ΤΕΕ, πλέον των όσων παρακρατούνταν για 
τις πολυτεχνικές σχολές και το ασφαλιστικό ταμείο) η οποία 
είχε σαν αποτέλεσμα να παρουσιάζει έλλειμμα 8,5 εκατομ-
μύρια ευρώ. Προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα, έγινε πρό-
ταση στο υπουργείο Ανάπτυξης για να βρεθούν οι πόροι με 
εισφορά στον προϋπολογισμό των έργων, που αναλαμβάνει 
το επιμελητήριο. Η απάντηση ακόμη αναμένεται, με αποτέλε-
σμα το ΤΕΕ/ΤΚΜ να μην μπορεί σήμερα να εισπράξει ούτε τα 
χρήματα που τού οφείλονται από  συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα!

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το παλαιότερο και μεγαλύτερο περιφερειακό 
τμήμα του ΤΕΕ, εξωθήθηκε στην έσχατη λύση της προσωρι-
νής αναστολής της λειτουργίας του, για πρώτη φορά στα 63 
χρόνια της ύπαρξής του (για οικονομικούς λόγους), επειδή 
δεν αντέχει πλέον τις εξευτελιστικές επιπτώσεις του οικονο-
μικού αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει, με τη συσσώρευ-
ση χρεών προς προμηθευτές και συνεργάτες.

Η ύπαρξη του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι απολύτως απαραίτητη, καθώς 
επί 63 ολόκληρα χρόνια έχει τιμήσει στο έπακρον τον θε-
σμικό του ρόλο ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, με 
πολλούς τρόπους:

-Με παρεμβάσεις καίριες στα μικρά και στα μεγάλα θέματα 
της πόλης και της περιφέρειας, όπως η ΔΕΘ, το ΜΕΤΡΟ, η 
Υποθαλάσσια, η διαχείριση στερεών αποβλήτων, ο Κεντρικός 
Αποχετευτικός Αγωγός παλαιότερα, η Ύδρευση, η μεταλλευ-
τική δραστηριότητα στη Χαλκιδική, 

-Με πρωτοπόρες προτάσεις, που χρειάστηκαν δεκαετία και 
πλέον για να εμπεδωθούν από την εξουσία, όπως ο Προαστι-
ακός και η Σιδηροδρομική Εγνατία,

-Με μελέτες και πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του χαρα-
κτήρα και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Θεσσα-
λονίκης, όπως η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων, η βιομη-
χανική  της κληρονομιά, το αστικό Περιβάλλον και το δίκτυο 
πρασίνου και ελεύθερων χώρων,

-Με διαρκή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα όπως η πρό-
σφατη έκθεση για τα 100 χρόνια της Θεσσαλονίκης, παλαι-
ότερες για την αρχιτεκτονική του 60 και τους δημιουργούς 
της πόλης, για τις σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις, το φεστιβάλ 

ταινιών για το περιβάλλον και πολλά άλλα δρώμενα

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ πρωτοστάτησε στη μελέτη όλων των θεσμικών 
ζητημάτων που αφορούν την παραγωγή τεχνικού έργου στην 
Ελλάδα και – ιστορικά- δημιούργησε και τεκμηρίωσε τον 
κορμό των θέσεων ή/και αυτούσιες τις θέσεις του ΤΕΕ πα-
νελλαδικά,

Επίσης, προβλέποντας την πορεία των γεγονότων, κατέθεσε 
πριν από έξι χρόνια προτάσεις για να γίνει το ΤΕΕ ο οργανι-
σμός όλου του τεχνικού κόσμου της χώρας, ο φορέας που πι-
στοποιεί τις δεξιότητες των επαγγελματιών που συγκροτούν 
την τεχνική πυραμίδα και τηρεί τα μητρώα των κάθε είδους 
τεχνικών εταιρειών.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ενημερώνει και επιμορφώνει τους μηχανικούς 
για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επαγγελματικής 
τους καθημερινότητας και παράλληλα τους εισάγει στα σύγ-
χρονα εργαλεία της επιστήμης τους,

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ διατηρεί μηχανισμούς ενημέρωσης όχι μόνο 
των μηχανικών, αλλά και των πολιτών όπως το γραφείο ΓΟΚ, 
ο μηχανισμός ενημέρωσης για τα αυθαίρετα, για τον ΚΕΝΑΚ, 
παλαιότερα -όταν χρειάστηκε- για το Κτηματολόγιο κλπ.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν μπορεί να καταντήσει ένα γραφείο διαβίβα-
σης  εγγράφων προς το ΤΕΕ και κυρίως αιτήσεων μηχανικών 
που ζητούν να διαγραφούν.  Εφικτές λύσεις για τη συνέχιση 
της λειτουργίας του, όπως και των υπόλοιπων τμημάτων του 
ΤΕΕ, υπάρχουν. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια έκτακτης συνε-
δρίασης της διοικούσας επιτροπής του, την Παρασκευή 17/5, 
αποφασίστηκε να προταθούν τα εξής:

•Χορήγηση στο ΤΕΕ του ΓΕ.ΜΗ.

•Πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων από το ΤΕΕ, σύμ-
φωνα με την πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

•Δημιουργία του ΜΗ.ΚΙ.Ε. το οποίο βρίσκεται στα συρτάρια 
του Υπουργείου πάνω από μια 10ετία. 

•Χορήγηση δυνατότητας στο ΤΕΕ για αδειοδοτήσεις επιχει-
ρήσεων. 

•Ανταποδοτικά τέλη στις εφαρμογές, στα αυθαίρετα, ενερ-
γειακούς επιθεωρητές και ελεγκτές δόμησης

•Αλλαγή του Θεσμικού Πλαισίου του ΤΕΕ από το ΤΕΕ για τη 
δημιουργία ενός ΤΕΕ σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες, 
Αυτοδιοίκητου και οικονομικά ανεξάρτητου στη βάση της 
ανταποδοτικότητας, προς τα μέλη του και την Πολιτεία. 

Η Κυβέρνηση, με τα συναρμόδια Υπουργεία, οφείλει να δι-
ασφαλίσει τη συνέχιση του φορέα της επιστημονικής και 
τεχνικής έκφρασης και υποστήριξης της ανάπτυξης». Η 
ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας ότι «το κεντρικό ΤΕΕ 
οφείλει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για την εξεύρεση 
λύσης και την έγκριση του προϋπολογισμού του 2013 και να 
εξασφαλίσει την ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία 
του Επιμελητηρίου προς όφελος των μελών του, του ευρύτε-
ρου κοινωνικού συνόλου και της Πολιτείας».
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“Καμπανάκι” για την αυξανόμενη ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τρίτες χώρες, 
η οποία αναμένεται το 2035 να φτάσει το 80% της κατανάλωσής της, χτυπάει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκφράζει την ανησυχία της, επίσης, για τα ιστορικά 
χαμηλά των επενδύσεων οι οποίες απαιτούνται για ασφαλή και ανταγωνιστική 
ενέργεια, με λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως προβλέπει, 
άλλωστε, η συμφωνία για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής το 2020.
Βάζοντας το θέμα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής που ξεκινά αύριο, καλεί 
τους ηγέτες των κρατών-μελών να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα 
ζητήματα της ενεργειακής επάρκειας, της ασφαλούς ενεργειακής τροφοδοσίας, 
καθώς και τις τιμές οι οποίες θα διασφαλίζουν ανταγωνιστική οικονομία, σε ένα 
περιβάλλον οικονομικής κρίσης.
Στα 27 κράτη-μέλη, σύμφωνα με στοιχεία του 2011, η σύνθεση της ενεργειακής 
κατανάλωσης ήταν κατά 35% πετρέλαιο, 24% φυσικό αέριο, 17% στερεά 
καύσιμα, 14% πυρηνική ενέργεια και 10% Ανανεώσιμες Πηγές.
Η Επιτροπή τυπικά δεν ενθαρρύνει αλλά και δεν αποθαρρύνει τη χρήση 
της πυρηνικής ενέργειας, πλην, όμως, αξιωματούχοι της, υπενθύμισαν την 
προηγούμενη εβδομάδα ότι 14 χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν πυρηνική 
ενέργεια, προσθέτοντας πως  πρόκειται για ενέργεια σταθερή και αξιόπιστη, 
χωρίς εκπομπές αερίων, αλλά, βεβαίως, όχι δημοφιλή, ιδιαίτερα μετά τα 
γεγονότα της Φουκουσίμα.
Όσο για τις ΑΠΕ, ο στόχος για παραγωγή του 20% των αναγκών ως το 2020, 
παρά την οικονομική κρίση, δεν έχει "εκτροχιαστεί", καθώς ενθαρρύνονται 
από την κοινοτική νομοθεσία, όμως δεν προβλέπεται ποτέ να αποτελέσουν την 
κύρια πηγή ενέργειας, λόγω της μη προβλεψιμότητας των καιρικών συνθηκών, 
είπαν.
Οι ίδιοι στάθηκαν ιδιαίτερα στις αλλαγές που συντελούνται στον ενεργειακό 
χάρτη του πλανήτη, με νέο δεδομένο το σχιστολιθικό αέριο, η εκμετάλλευση 
του οποίου στις ΗΠΑ ήδη έφτασε σε τέτοια ύψη, ώστε η χώρα από εισαγωγέας 
αερίου, να έχει μεταλλαχθεί σε καθαρό εξαγωγέα, με πολλαπλά ευεργετικά 
αποτελέσματα. Η τιμή του, μάλιστα, στις ΗΠΑ είναι τέσσερις φορές χαμηλότερη 
απ’ ότι στην Ευρώπη, η οποία εισάγει το άφθονο κάρβουνο που περισσεύει πια 
στην απέναντι ακτή του Ατλαντικού, επιβαρύνοντας με αυτό τον τρόπο και το 
περιβάλλον της με περισσότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η αύξηση της 
παγκόσμιας ζήτησης 
ενέργειας οδηγεί 
σε αύξηση της 
κατανάλωσης και 
του Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου 
(LNG), το οποίο 
μετά τη Φουκουσίμα 
έγινε περιζήτητο στην Ιαπωνία και τη Ν.Κορέα, οι οποίες το πληρώνουν πολύ 
ακριβότερα από την Ευρώπη. Να σημειωθεί ότι στον τομέα μπαίνουν και νέοι 
“παίκτες”, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος.
Αν και τα κράτη-μέλη αποφασίζουν σε εθνικό επίπεδο για το ενεργειακό 
«μείγμα» που υιοθετούν, επισημαίνουν οι κοινοτικοί αρμόδιοι, υπάρχει κοινό 
νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο αποβλέπει στην ενοποίηση της εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς και στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα, με βασικό 
στόχο τα κράτη να επωφελούνται από κοινές υποδομές για την εισαγωγή και 
κάλυψη των αναγκών τους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των τιμών.
Στην κατεύθυνση αυτή νέοι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου, αναμένεται να 
διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο. Μεταξύ αυτών και ο Διαδριατικός Αγωγός 
(ΤΑP) που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα, αφού αν εγκριθεί η υλοποίησή 
του από την κοινοπραξία του Σαχ Ντενίζ στο Αζερμπαϊτζάν (αναμένεται τον 
επόμενο μήνα), θα τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο την Ελλάδα, την Ιταλία, 
την Αλβανία, αλλά και άλλα βαλκανικά κράτη, τα οποία ενδιαφέρονται 
να κατασκευάσουν συνδετήριους αγωγούς. Πάντως οι αξιωματούχοι της 
κοινότητας απέφυγαν να πάρουν θέση αναφορικά με τους δυο αγωγούς που 
συζητούνται – του TAP και του ανταγωνιστικού Nabucco West – λέγοντας 
πως και οι δύο θα φέρουν φυσικό αέριο στη Νότια Ευρώπη και αυτό είναι το 
πιο σημαντικό. Ωστόσο, η κοινοπραξία κατασκευής του TAP, ανακοίνωσε την 
Παρασκευή πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εξαίρεση του αγωγού 
από την πρόσβαση τρίτων, για 25 χρόνια και για την αρχική μεταφορική 
ικανότητα του αγωγού, που θα είναι 10 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου 
ετησίως.
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Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει η «μαύρη» εργασία στην Ελλάδα, 
προκαλώντας τεράστια οικονομική πληγή στα ασφαλιστικά ταμεία και 
την οικονομία γενικότερα. Σύμφωνα με τους ελέγχους που διενήργη-
σε το πρώτο τρίμηνο του έτους η Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης 
(ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ, του ΣΕΠΕ και του ΣΔΟΕ προκύπτει ότι 4 στους 10 
εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν ήταν αδήλωτοι. Από 
τους ελέγχους σε 5.309 επιχειρήσεις εντοπίσθηκαν 6.765 ανασφάλιστοι 
εργαζόμενοι. Από αυτούς οι 2.600 είναι αλλοδαποί, που αντιπροσωπεύ-
ουν το 51,3% από τον αριθμό των 5.072 αλλοδαπών εργαζομένων, στις 
επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν και οι 4.165 ημεδαποί που συνιστούν το 
34,4% των 12.117 των ημεδαπών εργαζόμενων στις επιχειρήσεις που 
ελέγχθηκαν.
Το ΣΕΠΕ υποστηρίζει, ότι τα ποσοστά αυτά της αδήλωτης εργασίας εί-
ναι ενδεικτικά και δεν αποτυπώνουν την πραγματική διάσταση του φαι-
νομένου, καθώς οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι και διενεργούνται είτε 
μετά από καταγγελίες είτε σε κλάδους που εμφανίζουν υψηλή παρα-
βατικότητα. Πρόκειται για κλάδους όπως τα επισιτιστικά επαγγέλματα 
(εστιατόρια-ταβέρνες, αίθουσες δεξιώσεων, μεζεδοπωλεία, καφετέριες 
μπαρ, κέντρα διασκέδασης), Βιοτεχνικά Πάρκα, Βιομηχανικές ζώνες, 
Κομμωτήρια, Πρατήρια Βενζίνης, Συνεργεία Αυτοκινήτων, Μεταφορι-
κές Επιχειρήσεις, Λιανικό εμπόριο, Καθαριότητα, Κατασκευές, Φιλοξε-
νία, Υπηρεσίες ασφαλείας (Security), επιχειρήσεις Φασόν.

Έκρηξη της «μαύρης» εργασίας

Διορίστηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας. Πρόεδρος του νέου Δ.Σ. και Γενικός 
Διευθυντής του Κέντρου ανέλαβε ο Κωνσταντίνος 
Θεοφύλακτος. Είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανι-
κός, δραστηριοποιείται στο χώρο της Ενέργειας 
από το 1988. Είναι πτυχιούχος MSc και BSc στην 
Μηχανολογία, από το Πανεπιστήμιο του Evansville 
, Indiana ΗΠΑ.  Καθήκοντα αντιπροέδρου του Δ.Σ. 
του ΚΑΠΕ ανέλαβε ο Δημήτριος Μπαζίγος, υπο-
διευθυντής διοίκησης στην Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν ως 
μέλη οι: Ιωάννης Αγαπητίδης, Πολιτικός Μηχανι-
κός. Κωνσταντίνος Πηνιώτης, εκπρόσωπος ΔΕΗ 
Α.Ε. Κωνσταντίνος Κόλλιας, Οικονομολόγος. Γε-
ώργιος Αναστασίου, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος 
Ηλεκτρονικός. Πέτρος Γκίκας, Επίκουρος Καθηγη-
τής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτε-

χνείου Κρήτης.

Νέο ΔΣ στο ΚΑΠΕ

Μόνο αισιοδοξία για ταχεία ανάκαμψη 
στο τομέα της πολύπαθης ελληνικής βι-
ομηχανίας, δεν επιτρέπουν τα νέα στοι-
χεία της Στατιστικής Αρχής, ενισχύοντας 
την άποψη όσων εντός και εκτός των 
συνόρων επιμένουν να κρατούν χαμη-
λά τους τόνους. Σύμφωνα με τα εν λόγω 
στοιχεία, που αφορούν στο Μάρτιο, ο τζί-
ρος στο σύνολο της αγοράς υποχώρησε 
κατά 10,7% σε σχέση με πέρσι. Η μείωση 
αυτή θα ήταν πολύ μεγαλύτερη εάν δεν 
υπήρχαν οι πωλήσεις στο εξωτερικό, 
όπως αποδεικνύει το στοιχείο της αύ-
ξησης του τζίρου στην εξωτερική αγορά 
κατά 4,5%. Η αύξηση αυτή απορρόφησε 

τη τρομακτική μείωση κατά 20,9% των 
πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων 
στην εσωτερική αγορά. Τις προοπτικές 
των επόμενων μηνών δείχνουν τα στοι-
χεία που αφορούν στις νέες παραγγε-
λίες, οι οποίες σημείωσαν πτώση 12,7% 
συνολικά σε σχέση με πέρσι. Οι παραγ-
γελίες για την εσωτερική αγορά σημεί-
ωσαν πτώση κατά 14% και το πιο ανησυ-
χητικό είναι η καταγεγραμμένη πτώση 
κατά 12,7% και στην εξωτερική αγορά, 
δικαιώνοντας όσους επισημαίνουν ότι 
η οικονομική επιβράδυνση στην Ευρω-
παϊκή Ένωση θα δυσκολέψει πολύ την 
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Σε μεγάλη κάμψη η ελληνική βιομηχανία 

Άδοξο τέλος είχε το μεγαλόπνοο σχέδιο του υπουργείου 
Περιβάλλοντος να μετακομίσει στο κτίριο που στεγαζόταν 
το Μινιόν έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος για την ενοι-
κίαση 22 κτιρίων, αλλά και να δοθεί το πράσινο φως για 
την αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας. Ένα χρόνο 
περίπου μετά την ανακοίνωση του σχεδίου, το υπουργείο 
ανακοίνωσε την οριστική παύση των διαδικασιών και την 
έναρξη της διαδικασίας αναζήτησης νέου κτιρίου. Σύμφω-
να με ανακοίνωση του υπουργείου, «είναι πλέον αδύνατη 
η συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας μίσθωσης 
του ιστορικού Μινιόν για τη στέγαση των υπηρεσιών του 
υπουργείου». Το δίκτυο  «RE+D Magazin» έγραψε ότι 
σύμφωνα με τα όσα διαρρέει το ΥΠΕΚΑ, υπήρξε διάσταση 
απόψεων του υπουργείου με τον ιδιοκτήτη του Μινιόν, τον 
όμιλο Κουτσολιούτσου των Folli Follie. H συμφωνία δεν 
είχε υπογραφεί διότι αρχικά υπήρξαν νομικά προβλήματα 
και στη συνέχεια προβληματισμός σχετικά με την αρχι-
τεκτονική πρόταση που είχε καταθέσει το υπουργείο και 
δεν αποδέχθηκε ο ιδιοκτήτης. Η ουσία είναι ότι το διάση-
μο κτίριο θα συνεχίσει να είναι «φάντασμα» και χάνεται 
μια καλή ευκαιρία να υπάρξει ανάπλαση του κέντρου στο 
πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου που αφορά την πεζοδρό-
μηση της Πανεπιστημίου και την ανάπλαση της πλατείας 
Ομονοίας όπως επίσης και τη μετατροπή δύο ξενοδοχεί-
ων στην περιοχή σε φοιτητικές εστίες. Υπενθυμίζεται ότι 
πέρυσι ο υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Λιβιεράτος είχε 
ανακοινώσει την μετεγκατάσταση του υπουργείου επιση-
μαίνοντας ότι το κτίριο του Μινιόν θα μετατραπεί σε ένα 
σύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο. Το μηνιαίο μίσθωμα στο 
κτίριο του Μινιόν είχε οριστεί σε 180.000 ευρώ, ενώ το 
αντίστοιχο ποσό που κατέβαλε πέρυσι το ΥΠΕΚΑ για μι-
σθώματα ανερχόταν σε 504.828,72 ευρώ.

Ακυρώθηκε η μεταφορά 
του ΥΠΕΚΑ στο Μινιόν
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Έφθασαν στην Αθήνα κορυφαία στελέχη της 
Gazprom- ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ ΤΟ DEAL ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΑ • Η τιμή 
των ομολόγων διαμορφώνεται στα 66,3 λεπτά ανά ευρώ- «ΒΟΥΤΙΑ» 
ΤΟΥ SPREAD- Υποχώρησε στις 669 μονάδες για το 10ετές, ενώ η 
απόδοση διαμορφώθηκε στο 8,1% • ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ Η 
ΤΡΟΪΚΑ • Απόφαση διοικητικού συμβουλίου- REVERSE SPLIT ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • Μιχάλης Σάλλας: 
«ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ».

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ο πρωθυπουργός συναντάται σήμερα με 
τον αντιπρόεδρο της Gazprom- ΣΚΛΗΡΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΧΗ 
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- Έντονο κινεζικό ενδιαφέρον για 
λιμάνια και αεροδρόμια • Τρόικα: Καθοριστικός για τη λήψη ή όχι 
πρόσθετων μέτρων, ο έλεγχος που θα γίνει το Σεπτέμβριο- «ΚΑΥΤΟ» 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Στο τραπέζι ιδιωτικοποιήσεις, 
υστέρηση εσόδων και απολύσεις στο Δημόσιο • Φορολογικά 
πρόστιμα: 13 ΔΙΣ. ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ • Γιώργος 
Μαυραγάνης: ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ • Αντώνης 
Σαμαράς: Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 
ΚΑΙ «ΜΑΥΡΗΣ» ΕΡΓΑΣΙΑΣ- Περισσότερες συμβάσεις πλήρους 
απασχόλησης- 4 στους 10 ανασφάλιστοι- Μειώσεις μισθών άνω του 
15% • ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 14 ΔΙΣ. ΑΛΛΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ 
688,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ • ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 2,2 ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 1 ΠΑΛΑΙΑ 
• ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 20 ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Επενδυτικό 
ενδιαφέρον για λιμάνι Πειραιά, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, «Ελ. Βενιζέλος».

ΚΕΡΔΟΣ: Η χθεσινή διόρθωση, η ανοδική τάση, οι προσδοκίες και 
οι κίνδυνοι- ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ- Με 750 εκατ. ευρώ 
τροφοδότησαν οι ξένοι την αγορά- Τα spreads, η ανακεφαλαιοποίηση 
και η προεξόφληση της ανάκαμψης • Αποκρατικοποιήσεις: ΠΙΕΖΟΥΝ 
ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΑ, ΠΑΛΙ Ο ΜΙΛΕΡ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ • Ανοίγει 
εντός της εβδομάδας το TAXISNET- ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΩΝ 
ΦΟΡΟΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 
• Έως την Παρασκευή αναμένεται το reverse split των μετοχών- ΟΙ 
ΟΡΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

ΕΞΠΡΕΣ: Ζητείται λύση στο θέμα των «λιμναζόντων εσόδων» 
από αποφάσεις δικαστηρίων- ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ… ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 13,3 ΔΙΣ. • Προϋπολογισμός: ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
500 ΕΚ.- Λόγω μείωσης κατανάλωσης στο α’ τετράμηνο • ΠΤΩΣΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 12,7%- Υποχώρηση κατά 11,5% του ΔΚΕ τον Μάρτιο 
• «ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ» ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ GAZPROM- Στην Αθήνα για 
τρίτη φορά ο επικεφαλής του ρωσικού «γίγαντα» • ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕ 200 ΕΚΑΤ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ 688 ΕΚΑΤ. ΕΝΑΝΤΙ 14 ΔΙΣ.- 
Μόνο το 4,91% των επιδικασθέντων φόρων και προστίμων έχε μπει στο 
δημόσιο ταμείο • ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

ΕΘΝΟΣ: Για τρίτη φορά στην Αθήνα, ο Αλ. Μίλερ, επικεφαλής της 
Gazprom- ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΣΤΗ ΔΕΠΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ • ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ 
ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΝΙΜΤΣ ΓΙΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ • Για χρέη στο Δημόσιο- ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΦΑΠΑΞ «ΚΟΥΡΕΥΟΥΝ» ΤΩΡΑ ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: Οι νέες ρυθμίσεις για το εφάπαξ- ΦΑΚΕΛΩΝΟΥΝ ΤΙΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ- Δημιουργείται Μητρώο για όλους τους καταθέτες ενώ οι 
τράπεζες θα δίνουν τα στοιχεία μέσα σε 48 ώρες • Κυβέρνηση: ΣΤΑ ΔΥΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ • Ενέργεια: ΣΚΛΗΡΑ ΠΑΖΑΡΙΑ 
ΣΤΟ «ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 13 προγράμματα για 91.868 θέσεις- ΟΙ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΝΕΩΝ • Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΘΑ 
«ΣΩΣΕΙ» ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ!- Προτείνει έκτακτες 
εισφορές για όλες τις επιχειρήσεις και τις τραπεζικές συναλλαγές.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Στην… κρατική Alpha Bank δίνονται αμοιβές 
υπεράνω του νόμου- GOLDEN BOYS ΤΩΝ 400.000 ΕΥΡΩ!- Ο νόμος 
ορίζει ότι κανείς δεν θα παίρνει περισσότερα από το διοικητή της 
ΤτΕ που αμείβεται με 300.000 € • Ίσως το ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ- ΣΕ 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Η Ν.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ • ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΟΓΑ ΚΑΙ ΟΑΕΕ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η Ν.Δ. «καίει» με 
κοινοβουλευτικά τεχνάσματα το νομοσχέδιο Ρουπακιώτη- ΣΤΗΝ 
ΠΥΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ- Προωθούνται χρονοβόρες διαδικασίες 

για να φτάσει στη Βουλή τον Αύγουστο- Μεθοδεύονται «ακροδεξιάς 
έμπνευσης» τροποποιήσεις στο νομοθέτημα • Άρχισε η εξεταστική για 
την κυβέρνηση- ΤΡΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΛΑΒΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ • 
82,5% όχι στην τρόικα- ΟΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ ΞΟΡΚΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Η αύξηση των αντικειμενικών 10%- 40% φέρνει σε 
απόγνωση τους ιδιοκτήτες- ΚΕΡΑΜΙΔΑ 19 ΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ • Η 
αποκάλυψη της «Ε»… ξύπνησε το υπουργείο Εργασίας- ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ 7 ΣΤΟΥΣ 10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ • 
Αντιρατσιστικός νόμος- ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η «ΕΧΘΡΟΠΑΘΕΙΑ» ΜΑΞΙΜΟΥ 
ΚΑΙ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Πώς θα αποφύγετε τις παγίδες και πώς θα κερδίσετε 
τις εκπτώσεις (με ποιες αποδείξεις)- Τι πληρώνουν μισθωτοί και 
συνταξιούχοι αναλόγως εισοδήματος- ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ… ΕΦΟΡΙΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΝ ΕΙΧΕ ΕΚΛΕΓΗ Ο ΣΥΡΙΖΑ- Πού θα βρισκόταν σήμερα η 
οικονομία.

Η ΑΥΓΗ: 12 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Παναττική σύσκεψη ΠΑΜΕ- ΠΑΣΕΒΕ- ΠΑΣΥ- ΟΓΕ- 
ΜΑΣ- ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Εγκύκλιος ΟΑΕΕ για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ 
• Πυρετώδεις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου- ΟΙ ΔΥΟ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΤΡΟΪΚΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο αγιορείτης μοναχός προτρέπει τους 
«εθνοπατέρες» σε μετάνοια, διαφορετικά…- ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ: 
ΟΥΤΕ Η ΚΟΛΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ & ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ.
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«ΚΑΥΤΟ» ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ ΜΕΤΩΠΟ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 21/05/2013

Σε τρία βασικά ζητήματα επικεντρώνεται n προσοχή της 
κυβέρνησης στο προσεχές τετράμηνο που μεσολαβεί, 
μέχρι τον εξονυχιστικό έλεγχο της τρόικας που θα γίνει το 
Σεπτέμβριο, τα αποτελέσματα του οποίου θα κρίνουν εν 
πολλοίς και τη λήψη πρόσθετων μέτρων, μέχρι και το 2016. 
Τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου, n κυβέρνηση οφείλει να 
παρουσιάσει στους ελεγκτές έσοδα αποκρατικοποιήσεων 
ύψους 1,8 δισ. ευρώ, να συμμαζέψει τις υστερήσεις των 
εσόδων στον προϋπολογισμό του 2013 (ύψους 449 εκατ. 
ευρώ, στο τετράμηνο), να απολύσει 2.000 υπαλλήλους 
του Δημοσίου και να μεταθέσει ή να μετατάξει 12.500 
υπαλλήλους. Πρόκειται για τα τρία βασικότερα, από 
τις δεκάδες των προαπαιτούμενων (55) που οφείλει να 
εκπληρώσει προσεχώς n κυβέρνηση, προκειμένου να 
διατηρήσει τις ομαλές σχέσεις με την τρόικα, αλλά και να 
διασφαλίσει την ομαλή χρηματοδότηση της χώρας από το 
μηχανισμό στήριξης. Χθες, εξάλλου, το Δημόσιο κατέβαλε 
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε άλλες κεντρικές 
τράπεζες, καθώς και σε κατόχους ελληνικών ομολόγων 
αλλοδαπού δικαίου (εκτός PSI), το ποσό των 5,6 δισ. ευρώ, 
που αντιστοιχεί σε τοκοχρεολύσια ομολόγων. To ποσό 
προήλθε από τη δόση των 4,2 δισ. ευρώ, που εκταμιεύτηκε 
από τον EFSF μόλις την Παρασκευή και από διαθέσιμα 
του ελληνικού Δημοσίου. Για το γ' τρίμηνο, οι ανάγκες της 
Ελλάδας προσδιορίζονται από το μνημόνιο σε 5,8 δισ. ευρώ, 
αλλά το ενδιαφέρον είναι οι πηγές κάλυψης τους. Σύμφωνα 
με τον πίνακα που υπάρχει στην έκθεση της Κομισιόν, n 
Ελλάδα θα λάβει, το γ' τρίμηνο του 2013, το ποσό των 4,8 
δισ. ευρώ από το μηχανισμό, ενώ το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ 
θα καλυφθεί με έσοδα των αποκρατικοποιήσεων. Προφανώς, 
σε διαφορετική περίπτωση, το υπουργείο Οικονομικών θα 
κληθεί να καλύψει από άλλες πηγές το 1 δισ. ευρώ, όπως 
άλλωστε προβλέπουν και οι ρήτρες που επέβαλε n τρόικα. 
Στέλεχος του οικονομικού επιτελείου δήλωσε, χθες, ότι n 
τρόικα θα επανέλθει στην Αθήνα, πιθανότατα στις 4 Ιουνίου, 
αλλά για έλεγχο ολίγων ημερών, ενώ «τα σοβαρά είναι για 
το Σεπτέμβριο», όπως είπε. Εξάλλου, n πολιτική απόφαση 
για την έγκριση της δόσης του γ' τριμήνου έχει δοθεί 
από το Eurogroup, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των 
συμφωνηθέντων, που θα ελέγξει n τρόικα στις αρχές του 
Ιουνίου. Επίσης ανέφερε ότι, στις 31 Μαΐου, θα εγκριθεί 
από το δ.σ. του ΔΝΤ και n εκταμίευση της συμμετοχής του, 
ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Σημειώνεται πως, μέχρι τον Αύγουστο, 
το Δημόσιο καλείται να καταβάλει επιπλέον ποσό, ύψους 4,9 
δισ. ευρώ, για τοκοχρεολύσια ομολόγων.
Η ίδια πηγή ανέφερε πως, αν n τρόικα εγκρίνει τη μείωση 
του ΦΠΑ στην εστίαση, μπορεί να εφαρμοστεί από την 1n 
Ιουλίου. To βασικό «στοίχημα» του υπουργείου Οικονομικών 
είναι n εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τους 
στόχους, καθώς τυχόν συνέχιση των αποκλίσεων θα σημάνει 
νέα μέτρα, για το 2013, το 2014, αλλά και για τη διετία 
2015-2016. To υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει, μέσω 

της νέας ρύθμισης για τα χρέη προς το Δημόσιο, που θα 
τεθεί άμεσα σε εφαρμογή, να εξαλείψει την υστέρηση των 
εσόδων που καταγράφεται μέχρι το τετράμηνο (470 εκατ. 
ευρώ) και να εμφανίσει τα έσοδα κοντά στους στόχους, 
μέχρι και το Σεπτέμβριο, που θα γίνει ο εξονυχιστικός 
έλεγχος της τρόικας, αλλά και είναι n περίοδος που 
θα καταρτιστεί ο προϋπολογισμός του 2014 και θα 
επικαιροποιηθεί το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα μέχρι το 
2016. Η τρόικα επιβάλλει τη λήψη μέτρων περίπου 4,2 δισ. 
ευρώ για τη διετία 2015-2016, προκειμένου να καλυφθεί το 
δημοσιονομικό κενό που εντοπίζουν οι ξένοι ελεγκτές, αλλά 
το ακριβές ποσό θα καθοριστεί το φθινόπωρο, σύμφωνα 
με τις εξελίξεις στον προϋπολογισμό του 2013 και τις 
προβλέψεις που θα διατυπωθούν για την προσεχή τριετία. 
Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΟΚ θα εντείνει τις προσπάθειες 
για την ενίσχυση των εσόδων μέσω των ασφυκτικών 
πιέσεων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών, υπό την 
απειλή των κατασχέσεων και φυλακίσεων, αλλά και να μη 
δημιουργηθεί νέα γενιά ληξιπρόθεσμων χρεών. Στον τομέα 
των δαπανών, n ανησυχία εστιάζεται στις χρηματοδοτικές 
ανάγκες των ασφαλιστικών ταμείων, δεδομένου ότι 
υποτιμήθηκαν τα κεφάλαια των επιχορηγήσεων από τον 
κρατικό προϋπολογισμό και παράλληλα διατυπώθηκαν 
αισιόδοξες προβλέψεις για την είσπραξη των εισφορών, που 
διαψεύστηκαν. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες των δαπανών, το 
ΥΠΟΙΚ ακολουθεί ιδιαίτερα σφιχτή πολιτική, αναβάλλοντας 
πληρωμές για αργότερα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μέχρι 
τώρα εξοικονόμηση ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενώ περισσότερο 
από 900 εκατ. ευρώ είναι n «παρακράτηση» των επενδυτικών 
δαπανών.

ΣΥΝΕΧΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ Η 
ΕΛΣΤΑΤ 
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Ανησυχία προκαλεί n συνεχής αύξηση των κρουσμάτων 
αυτοκτονίας στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα 
στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2011 πραγματοποιήθηκαν 
477 αυτοκτονίες. «Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό 
αυτοκτονιών που έχει καταγραφεί στη χώρα τα τελευταία 50 
χρόνια, από την έναρξη δηλαδή των επίσημων καταγραφών», 
επισημαίνει σε ανακοίνωσή της n ΜΚΟ Κλίμακα. Εκτιμάται, 
βέβαια, ότι ο πραγματικός αριθμός αυτών είναι κατά 
πολύ μεγαλύτερος. Οι αυτόχειρες ήταν 393 άνδρες και 
84 γυναίκες. Και παρά το γεγονός ότι τα θλιβερά πρωτεία 
διατηρεί το «ισχυρό» φύλο, n αύξηση των κρουσμάτων 
στις γυναίκες από το 2010 φτάνει το 104,8%. Γεωγραφικά, 
172 περιστατικά καταγράφηκαν στην Αττική (έναντι 109 την 
προηγούμενη χρονιά), 53 στην Κεντρική Μακεδονία, 37 
στην Κρήτη, 36 στη Δυτική Ελλάδα και τα υπόλοιπα είναι 
κατανεμημένα σε όλη τη χώρα. Για το έτος 2012 n Κλίμακα 
έχει καταμετρήσει 4.000 περίπου κλήσεις στη «γραμμή 
παρέμβασης για την αυτοκτονία 1018». To μεγαλύτερο 
ποσοστό των κλήσεων προερχόταν από άτομα 36 έως 40 
ετών ή 21 έως 25 ετών, ενώ το 47,3% όσων τηλεφώνησαν 
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ήταν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Εξ όσων ζήτησαν ψυχολογική 
υποστήριξη, το 49,4% ήταν άνδρες και το 48,9% γυναίκες, 
το 20,9% δήλωσαν άνεργοι, το 5,5% φοιτητές και το 4,5% 
μαθητές... Στο 57,4% των καλούντων διεφάνη αυτοκτονικός 
ιδεασμός, 31,2% ανέφερε ιστορικό αυτοκτονιών, ενώ το 16,4% 
απέδωσε την αυτοκτονική του συμπεριφορά σε οικονομικά 
προβλήματα. Ωστόσο, στο «συρτάρι» βρίσκεται εδώ και δύο 
χρόνια το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης της Αυτοκτονίας, 
που έχει καταρτίσει n Κλίμακα. «Δεν έχει οριστεί n έναρξη 
του προγράμματος, μολονότι έχει λάβει από το υπουργείο 
Υγείας την έγκριση σκοπιμότητας» υπογραμμίζει n κ. 
Όλγα Θεοδωρικάκου από την Κλίμακα. To εν λόγω σχέδιο 
προβλέπει τη δικτύωση σε εθνικό επίπεδο των υπαρχόντων 
μονάδων ψυχικής υγείας, την έναρξη ερευνητικού έργου 
για την καταγραφή των αποπειρών και των αυτοκτονιών. 
Περιλαμβάνει ακόμα εκπαίδευση και αγωγή πολιτών και 
όλων των επαγγελματιών συγγενών ειδικοτήτων (ιερείς, 
αστυνομικοί, ιατροί και εκπαιδευτικοί). «Στα στοιχεία που 
συλλέγουμε ως οργάνωση διαφαίνεται σαφής άνοδος των 
περιστατικών τόσο το 2012 όσο και το πρώτο τετράμηνο του 
2013», σημειώνει n κ. Θεοδωρικάκου.

ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΟΓΑ ΚΑΙ ΟΑΕΕ 
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Καθ' οδόν προς τη συνταξιοδότηση οδεύουν χιλιάδες 
ασφαλισμένοι που οφείλουν στον ΟΑΕΕ εισφορές πάνω 
από 20 έτη, καθώς και στον ΟΓΑ μέχρι 4.000 ευρώ. Τα δύο 
ασφαλιστικά ταμεία εξέδωσαν σχετικές εγκυκλίους, οι οποίες 
προβλέπουν:
 - Για τον ΟΑΕΕ: Δυνατότητα να αναγνωρίσουν χρόνο 
ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων οι οφειλές 
έχουν προκύψει τουλάχιστον πριν από μία 20ετία. Με βάση 
τη νομοθεσία, το δικαίωμα του Οργανισμού προς είσπραξη 
των εισφορών παραγράφεται έπειτα από παρέλευση 20ετίας 
από τη λήξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο αυτές 
κατέστησαν απαιτητές. Βέβαια, ο ασφαλισμένος μπορεί 
να καταβάλει τις εισφορές και μετά την παραγραφή (μη 
υποβάλλων ένσταση παραγραφής) με το ισχύον ασφάλιστρο 
του χρόνου καταβολής και τις νόμιμες προσαυξήσεις. 
Αυτό διότι n παραγραφή αποτελεί νομικά ένσταση, n 
άσκηση της οποίας αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του 
ασφαλισμένου. Δηλαδή σε περίπτωση «αποποίησης των 
οφειλών» υπάρχει n δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου 
ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδότησης - είτε με τους 
αναγνωριζόμενους χρόνους του ν.2084/1992 είτε με το 
ν.3996/2011- κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ασφαλισμένου. 
Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο: n τυχόν «αποποίηση οφειλών» 
δεν του στερεί τέτοιο δικαίωμα 
- Στον ΟΓΑ. Να βγάλουν σύνταξη έχουν τη δυνατότητα όσοι 
οφείλουν στο Ταμείο ασφαλιστικές εισφορές κάτω των 4.000 
ευρώ. Θεσπίζεται διάταξη για συμψηφισμό ή παρακράτηση 
από τη δικαιούμενη σύνταξη των οφειλόμενων στο Ταμείο 
ασφαλιστικών εισφορών. Ουσιαστικά, τo οφειλόμενο ποσό 

συμψηφίζεται ή παρακρατείται κάθε μήνα και μέχρι την 
εξόφλησή του από τo σύνολο των δικαιούμενων ποσών 
σύνταξης. Στην εγκύκλιο γίνεται αναφορά και σε όσους 
έχουν υπαχθεί σε διακανονισμό των καθυστερούμενων 
οφειλών τους (αφορά μεγαλύτερα ποσά που ρυθμίζονται 
σταδιακά). Με βάση τη νομοθεσία, n σύνταξη καταβάλλεται 
από την 1η του επόμενου μήνα της εξόφλησης της οφειλής. 
Με την κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 68 του 
ν.4144/2013 προβλέπεται ότι n ρύθμιση αυτή ισχύει και για 
τους αυτοτελώς απασχολούμενους οφειλέτες του κλάδου 
κύριας ασφάλισης αγροτών, σε περίπτωση υπαγωγής τους σε 
διακανονισμό των καθυστερούμενων οφειλών τους. 
 - ΟΠΑΔ: Παρατείνεται n απογραφή-θεώρηση των βιβλιαρίων 
των ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) σε όλους τους 
νομούς έως τις 31 Οκτωβρίου. Με την ίδια απόφαση 
παρατείνεται και n ισχύς των βιβλιαρίων των ασφαλισμένων 
του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ μέχρι τη λήξη της απογραφής 
(δηλαδή, το τέλος Οκτωβρίου).

«ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΙΜΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ» 
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Χρήσιμο, άρτια οργανωμένο και με αποτελέσματα αντάξια των 
υψηλών προσδοκιών που καλλιεργήθηκαν χαρακτηρίζουν 
Έλληνες επιχειρηματίες, που συμμετείχαν στην αποστολή, 
την επίσκεψη του 'Έλληνα πρωθυπουργού στην Κίνα. 
Παράλληλα, δηλώνουν αισιόδοξοι ότι οι συμφωνίες που 
έγιναν, αλλά και οι επιχειρηματικές επαφές στο πλαίσιο των 
συνεδρίων που διοργανώθηκαν σε Πεκίνο και Σανγκάη θα 
αποδώσουν καρπούς στο αμέσως επόμενο διάστημα και 
εκτιμούν πως μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για σύσφιξη 
των διμερών εμπορικών σχέσεων προς όφελος και των δυο 
χωρών. «Αυτό το ταξίδι άνοιξε ένα παράθυρο ευκαιρίας 
και δημιούργησε ένα "μομέντουμ" για την ανάπτυξη των 
ελληνικών εξαγωγών στη χώρα του Δράκου, που διψά για 
καταναλωτικά προϊόντα του δυτικού κόσμου», αναφέρουν 
επιχειρηματίες που μίλησαν στην «Η», προσθέτοντας πως 
n αποστολή στην Κίνα ήταν εθνικά και επιχειρηματικά 
ωφέλιμη. «Ήταν ένα πολύ διδακτικό ταξίδι καθώς είχαμε την 
ευκαιρία να δούμε πολλά πράγματα ιδίοις όμμασιν. Να δούμε 
τις ευκαιρίες αλλά και τις δυσκολίες», σημειώνει ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ, Πέτρος Παπαδάκης, 
προσθέτοντας πως «ανιχνεύσαμε και βάλαμε τις βάσεις 
για μελλοντικές συνεργασίες στιςσυνολικά21 επαφές που 
είχαμε». Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ικτίνος 
Ελλάς, Ευάγγελος Χαϊδάς, δηλώνει ικανοποιημένος από την 
παρουσία τόσο του ίδιου όσο και της συνολικής ελληνικής 
αποστολής στην Κίνα και εμφανίζεται πεπεισμένος πως 
υπάρχει έδαφος για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων. 


