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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Μπορεί οι πολλοί να έχουν επικεντρωθεί στην περι-
λάλητη άφιξη της «τρόικα» στην Αθήνα και σ’ αυτή να 
εναποθέτουν τις ελπίδες για αναστροφή του κλίματος, 
κυρίως, με την δημιουργία εντυπώσεων, παρά με 
την αλλαγή της πραγματικότητας, ωστόσο, κάποιοι 
σοβαρότεροι, επιμένουν να στέκονται στην ουσία του 
προβλήματος, που δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό, 
αλλά … Ευρωζωνικό.
Είναι αυτοί που χαρακτηρίζουν «υπεραισιόδοξη» την 
άποψη διαφόρων αναλυτών ότι η Ευρωζώνη έχει 
εισέλθει στο δρόμο της ανάκαμψης, αφού τα τελευταία 
στοιχεία παρουσιάζουν μικρή μείωση της πανευρωπα-
ϊκής ανεργίας και ανάκαμψη 0,3%. Οι ίδιοι επισείουν 
τον κίνδυνο του αποπληθωρισμού, καθώς οι οικονο-
μίες πολλών ευρωπαϊκών χωρών παραμένουν αδύ-
ναμες και ο πληθωρισμός στα 18 κράτη του ευρώ, τον 
προηγούμενο μήνα, μειώθηκε περαιτέρω στο 0,7%, 
έναντι στόχου 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας και υπενθυμίζοντας πως ο αποπληθωρισμός είναι 
καταστροφικό και αυτοτροφοδοτούμενο φαινόμενο, 
που δημιουργεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη περιδίνηση 
στην οικονομία: οδηγεί σε ευρεία πτώση τιμών, οι 
καταναλωτές αποφεύγουν τις αγορές, οι επιχειρήσεις 
δεν βρίσκουν συμφέρουσα οποιαδήποτε επένδυση. 
Αποτέλεσμα, κυβερνήσεις και πολίτες φτάνουν στο 
σημείο να μην μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη 
τους. Απέναντι σ’ αυτή την διαμορφωμένη κατάσταση 
«η αδράνεια της ΕΚΤ είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική, 
καθώς αποτελεί το μόνο δημόσιο θεσμό που θα 
μπορούσε να ενισχύσει την εξασθενημένη οικονομία 
της Ευρωζώνης» υπογραμμίζουν, π.χ. οι New York 
Times, θυμίζοντας ότι υπό την πίεση της Γερμανίας 
οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υποχρεώθηκαν σε 
περικοπές δαπανών και σε αύξηση της φορολογίας 
σε μια αντιπαραγωγική προσπάθεια να μειώσουν τα 
ελλείμματά τους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΟ ΤΕΕ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ  
ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 

Αιφνιδιαστική απόπειρα  
επιβολής αυξημένων  

ασφαλιστικών εισφορών 
To TEE, με ανακοίνωση του καλεί 
τους διπλωματούχους Μηχανικούς 
να αντιδράσουν δυναμικά και να ακυ-
ρώσουν στην πράξη τη νέα απόπειρα 
του προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ, που επι-
χειρεί αιφνιδιαστικά και απροκάλυ-
πτα να επιβάλει τις νέες εξοντωτικές 
ασφαλιστικές εισφορές, που έχουν 
θεσμοθετηθεί με τους μνημονιακούς 
Νόμους της περιόδου 2011-2013, εις 
βάρος του άγρια δοκιμαζόμενου από 
την κρίση και την ανεργία τεχνικού 
επιστημονικού κόσμου. Στη συνεδρί-
αση του ΔΣ ΕΤΑΑ τίθεται ως θέμα  
της ημερήσιας διάταξης, παρόλο που 
η σχετική εισήγηση της ΔΕ Κλάδου 
Μηχανικών εμμένει στην απόφαση 
των παλαιών εισφορών και εισηγείται 
τη μαζική αποστολή από τις επόμενες  
ημέρες,  μέσω ταχυδρομείου  αλλά 
και  διαδικτύου,  περίπου 80.000 ει-
δοποιητηρίων σε ασφαλισμένους 
του κλάδου Μηχανικών και ΕΔΕ του 
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι καλούνται 
να πληρώσουν με τις παλαιές εισφο-
ρές. Οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη 
που μπορεί να προκύψει είτε ως κατά 
πλειοψηφία απόφαση του ΔΣ του 
ΕΤΑΑ είτε ως άσκηση των υπερεξου-
σιών του κυβερνητικού Επιτρόπου 
θα επιβεβαιώσει τις επανειλημμένες 
προθέσεις του Προέδρου του ΔΣ του 
ΕΤΑΑ παρά τις αντίθετες εξαγγελίες 
ακόμη και του Υπουργού Εργασίας, 
κ. Βρούτση, πριν λίγους μήνες. Το 
ΔΣ ΕΤΑΑ οφείλει να επιδείξει προσή-
λωση στη νομιμότητα και να σεβαστεί 
την ουσία της απόφασης του ΣτΕ, που 
έκρινε  επί της αίτησης αναστολής 
του ΤΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ακρι-
βώς την απόφαση του ΔΣ ΕΤΑΑ, που 
έχει ήδη  αναστείλει την  επιβολή των 
αυξήσεων,  μέχρι την τελική απόφαση 

του ΣτΕ, επί της προσφυγής του ΤΕΕ. 
Στο πλαίσιο των σταθερών αποφάσε-
ων, που με εισηγήσεις του προέδρου 
ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη έχει λάβει η Δι-
οικούσα Επιτροπή, το ΤΕΕ καλεί τους 
διπλωματούχους μηχανικούς στην 
πρώτη γραμμή της κινητοποίησης και 
του διεκδικητικού αγώνα για τα μεγά-
λα ανοιχτά θέματα στο ασφαλιστικό 
των μηχανικών. Οι αγώνες του ΤΕΕ 
σε κοινό μέτωπο με τους συλλόγους 
και τις συλλογικότητες των μηχανικών 
αλλά και το σύνολο των επιστημονι-
κών φορέων έχουν φέρει καρπούς 
και συνεχίζονται  μέχρι την τελική δι-
καίωση. Ζητάμε καμία αύξηση να μην 
επιβληθεί  και ούτε ένα ειδοποιητήριο 
πληρωμής εισφορών να μην αποστα-
λεί από το ΕΤΑΑ στους διπλωματού-
χους μηχανικούς ασφαλισμένους 
του ΕΤΑΑ/Κλάδου Μηχανικών  πριν 
αποφασίσει  οριστικά το ΣτΕ επί της 
προσφυγής του ΤΕΕ.  Συνεχίζουμε 
τον αγώνα μας με προσήλωση στο δί-
καιο και τη συνταγματική νομιμότητα 
ενάντια σε όσους συνεχίζουν την πο-
λιτική στοχοποίησης των Μηχανικών, 
παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τις 
θεμελιώδεις ευρωπαϊκές συμβάσεις 
και αρχές.   

ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 20 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
2014 ΣΤΗ ΣΥΓΚΕ-
ΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑ-
ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ  
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ 
ΣΤΙΣ 15:00 ΜΜ 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ  
ΜΑΡΝΗ 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθε-
ώρησης-Πιστοποίησης (HellasCert), διοργανώσει το 
1ο Εθνικό Συνέδριο για την Ποιότητα στην Ελλάδα, το 
οποίο θα διεξαχθεί, στις 13 και 14 Μαρτίου 2014 στο 
«Μέγαρο» Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.
Στόχος του συνεδρίου –όπως υπογραμμίζεται σε 
ανακοίνωση- είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας της 
παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων σε ολό-
κληρο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.
«Θεωρούμε ότι η έμφαση στην ποιότητα είναι ο μόνος 
αποτελεσματικός χάρτης εξόδου από την κρίση και 
το απαραίτητο εργαλείο για την βιώσιμη ανάπτυξη, 
καθώς παρέχει ένα ισχυρό πλαίσιο για την αύξηση 
και την δίκαιη κατανομή της παραγωγικότητας μεταξύ 
της εργασίας και του κεφαλαίου, προϋπόθεση για την 
βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στο 
ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι, 
τονίζεται στην ανακοίνωση.
Στην παρούσα οικονομική συγκυρία, όπου οι καθοδικές 
πιέσεις στις τιμές των υπηρεσιών και των προϊόντων 
ενέχουν επικίνδυνες εκπτώσεις στην ποιοτική παροχή 
αυτών, η προσπάθεια υλοποίησης του οράματος για 
μία Ελλάδα με περισσότερη ποιότητα, η οποία αποτελεί 
αναγκαία και ικανή συνθήκη της εξωστρέφειας και 
βασικό όχημα της εξόδου από την πολιτική, κοινωνική 
και οικονομική κρίση για την χώρα μας, είναι για την 
HellasCert πρωταρχικής σημασίας». 
Το 1ο Εθνικό Συνέδριο για την Ποιότητα απευθύνεται 
σε στελέχη επιχειρήσεων, σε συμβούλους, σε κρατι-
κούς λειτουργούς που δραστηριοποιούνται σε νευραλ-
γικές θέσεις που αφορούν κλάδους της οικονομίας, 
στον ακαδημαϊκό χώρο, σε φοιτητές και υποψήφια στε-
λέχη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στο ευρύτερο 
κοινό με ενδιαφέρον για τα θέματα ποιότητας.
Βασικές ενότητες του συνεδρίου:

•Υγιής ανταγωνισμός, εποπτεία της αγοράς
•Πιστοποίηση φυσικών προσώπων
•Αγροτική παραγωγή & διατροφική αλυσίδα
•Πολιτισμός, τουρισμός
•Βιομηχανική παραγωγή & πρώτες ύλες
•Περιβάλλον, ενέργεια , ανακύκλωση
•Μεταφορές & συγκοινωνίες
•Τεχνικά έργα & κατασκευές
•Κοινωνικές υπηρεσίες & υπηρεσίες υγείας
•Κοινωνική Υπευθυνότητα & Ασφάλεια και Υγεία 
Εργασίας 
•Δημόσια Διοίκηση
Πληροφορίες: Τηλ. 210 7290344 Fax. 210 7290366 
Email: hellascert@otenet.gr www.hellascert.gr
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

1ο Εθνικό Συνέδριο για την Ποιότητα στην Ελλάδα 

Πανελλήνιο συνέδριο
Το «1o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Ονοματο-
λογίας και Ορολογίας» διοργανώνεται το Σάββατο 
22 Φεβρουαρίου 2014 από την Ένωση Ελλήνων 
Χημικών. Η επιστημονική εκδήλωση θα διεξαχθεί 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ε.Ε.Χ. (Κάνιγγος 
27), με τη συμμετοχή Πανεπιστημιακών καθη-
γητών Χημείας (από όλα τα Χημικά Τμήματα των 
Πανεπιστημίων) και Γλωσσολογίας. Το συνέδριο 
διοργανώνεται υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘ και φι-
λοδοξεί να ανοίξει το διάλογο και να εξάγει πο-
λύτιμα συμπεράσματα για το θέμα της ενοποίησης 
της Χημικής Ονοματολογίας και Ορολογίας και της 
εναρμόνισής τους με τα διεθνή δεδομένα. Πληρο-
φορίες: www.eex.gr.

Επίσκεψη  
σε Παθητικά Σπίτια 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου - ΕΙ-
ΠΑΚ, διοργανώνει μονοήμερη επίσκεψη σε πα-
θητικά σπίτια του Βόλου την 1η Μαρτίου 2014. 

Όπως τονίζεται 
σε ανακοίνωση, 
θα γίνει επίσκε-
ψη σε μερικά 
από τα πρώτα 
νεόδμητα και 
ανακαιν ισμένα 
σπίτια σύμφωνα 
με το πρότυπο 
του παθητικού 

κτιρίου στην περιοχή , ενώ θα υπάρξει ενημέρω-
ση για όλα τα θέματα σχεδιασμού και κατασκευ-
ής τους. Πληροφορίες στο τηλ.: 211 4088417 η 
στο email: info@eipak.org

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστή-
ματα Θέρμανσης/ΖΝΧ - Φωτισμού» 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτημα ASHRAE25 
Φεβρουαρίου

2014

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυπο-
ποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων 
για την Προτυποποίηση και την 
Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ) 

21-22 
Φεβρουαρίου

2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Αειφόρες κοινότητες στη ΝΑ 
Ευρώπη»
ΑΘΗΝΑ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

25 
Φεβρουαρίου

2014

Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

13&14/03/2014



Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνιτών σε ανακοίνωση του υπογραμμίζει 
ότι  κλιμακώνοντας την επίθεση απέναντι στους ασφαλισμένους αλλά 
και συνολικά απέναντι στην κοινωνική ασφάλιση, η διοίκηση του ΕΤΑΑ, 
προφανώς σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, επαναφέρει το ζήτημα 
της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ. Αναλυτικά στην 
ανακοίνωση σημειώνεται ότι αιφνιδιαστικά ενσωμάτωσε στην ημερήσια 
διάταξη της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του ΕΤΑΑ της Πέ-
μπτης 20/2, θέμα σχετικά με την αποστολή των ειδοποιητηρίων για τις 
ασφαλιστικές εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ, -ενώσω υπάρχει η προηγούμενη 
απόφαση αναστολής της υλοποίησης της αύξησης των εισφορών και ενώ 
δεν έχει βγει ακόμα απόφαση του ΣΤΕ σχετικά με το θέμα. Η κίνηση 
αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της υλοποίησης του νόμου 
του Μεσοπρόθεσμου σχετικά με τις αυξήσεις και πιθανό στόχο έχει την 

αποστολή των ειδοποιητηρίων του Απριλίου με τις αυξημένες εισφορές. 
Από πλευράς του σωματείου δηλώνουμε ότι καμία απόπειρα για εφαρ-
μογή των αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών δεν πρόκειται να γίνει 
αποδεκτή. Την στιγμή που ο κλάδος μαστίζεται από την ανεργία, την 
απληρωσιά και την ανασφάλεια, την στιγμή που το 40% των εργαζόμε-
νων και ανέργων μηχανικών δεν μπορούν να πληρώσουν τις υπέρογκες 
ασφαλιστικές εισφορές, οι αυξήσεις δεν θα περάσουν! Η νέα προκλητική 
κίνηση των στελεχών και της διοίκησης ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ θα πρέπει να πά-
ρει την απάντηση που της αρμόζει από τους εργαζόμενους, υποαπασχο-
λούμενους και ανέργους μηχανικούς, την απάντηση του αγώνα η οποία 
πριν ένα χρόνο επέβαλε την αναστολή της εφαρμογής της αύξησης των 
εισφορών.
Για τους λόγους αυτούς, καθώς και για το ζήτημα των κατασχέσεων που 
προωθείται μέσω του ΚΕΑΟ, αλλά και συνολικότερα για τα ασφαλιστικά 
θέματα των εργαζόμενων, υποαπασχολούμενων και ανέργων μηχανικών 
καλούμε σε συγκέντρωση και παράσταση διαμαρτυρίας κατά την διάρ-
κεια της διεξαγωγής του ΔΣ του ΕΤΑΑ. Απαιτούμε:
-Μόνιμη ανάκληση των υπέρογκων αυξήσεων εισφορών. Δραστική μείω-
ση τους. Να πληρώσουν κράτος, τράπεζες, εργοδότες. 
-Να ακυρωθεί ο νόμος ν.4152/2013, περί αναγκαστικών μέτρων είσπραξης 

κατάργηση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Καμία πρά-
ξη του ενάντια στους συναδέλφους δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητη. 
Να μην γίνει καμία αποστολή ειδοποιητηρίων –κατασχετηρίων στους 
ασφαλισμένους από το ΕΤΑΑ και τα άλλα ταμεία. Όχι σε πλειστηρια-
σμούς και κατασχέσεις για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες, τρά-
πεζες, κ.λπ.
-Δημόσια δωρεάν υγεία – πρόνοια. Περίθαλψη για όλους τους ασφαλι-
σμένους ανεξάρτητα από χρέη προς το ταμείο. Κατάργηση των εισφο-
ρών στον κλάδο υγείας. --Άμεσα να αναλάβει η διοίκηση του ταμείου την 
ευθύνη για το σφράγισμα των βιβλιαρίων. 
-Κατάργηση των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων στις καθυστερούμενες 
οφειλές. Άτοκοι και δίκαιοι διακανονισμοί με βάση την οικονομική κατά-
σταση του ασφαλισμένου.

-Αναγνώριση των άνεργων και υποαπασχολούμενων μηχανικών. Διαγραφή 
των χρεών προς το ταμείο για τους ανέργους και όσους αποδεδειγμένα 
δεν μπορούν να πληρώσουν. Αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας, προνοιακές 
παροχές. Απαλλαγή από την καταβολή εισφορών για το διάστημα της 
ανεργίας.
-Να καταβάλει το κράτος τις οφειλές του στο Ταμείο και να καλύψει τις 
απώλειες από το κούρεμα. Απεμπλοκή του ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα 
Αττικής. Να εισπραχθούν τα οφειλόμενα από την εργοδοσία.
-Κανονικές προσλήψεις στους απασχολούμενους με Δελτίο Παροχής 
Υπηρεσιών, ως μέσο βελτίωσης των όρων εργασίας, αλλά και πάταξης της 
διαφυγής πόρων προς τα ταμεία από τους εργοδότες.
-Κάτω τα χέρια από τα αποθεματικά των ταμείων. Τα αποθεματικά είναι 
των ασφαλισμένων. 
Έξω το ταμείο από Τράπεζα Αττικής, όχι στο τζογάρισμα σε χρηματιστή-
ριο και ομόλογα. Πλήρη κάλυψη απ’ το κράτος όλων των απωλειών του 
αποθεματικού. 
-Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Αποκλειστικά δημόσια, 
καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Κατάργηση της αντα-
ποδοτικότητας και της επιχειρηματικότητας στην κοινωνική ασφάλιση. 
Άμεση μείωση των χρόνων για συνταξιοδότηση, αύξηση των συντάξεων.

Όχι στην αύξηση των εισφορών 
Τονίζει σε ανακοίνωση του το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών
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 ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20/2 ΣΤΙΣ 15.00 ΣΤΟ ΕΤΑΑ

Η Ομοσπονδία σε ανακοίνωση της αναφέ-
ρεται εξέλιξη στη συγκέντρωση 1,9 εκα-
τομμυρίων υπογραφών Ευρωπαίων πολιτών 
(1.680.172 πιστοποιηθήκαν), από τις οποίες 
35.000 συγκεντρώθηκαν στη χώρα μας, 
κατά της εμπορευματοποίησης του φυσι-
κού αγαθού που λέγεται νερό. Σημειώνεται 
ότι τη  Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 για 
πρώτη φορά στα χρονικά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έγινε ακρόαση της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας Πολιτών right2water (υπό 
την αιγίδα της EPSU), στην οποία συμμετεί-
χε με αντιπροσωπία της η ΟΜΕ - ΕΥΔΑΠ 
σαν εκπρόσωπος της Ελλάδος, στο Ευρω-

κοινοβούλιο.  Στην ακρόαση αυτή εκτός 
των εκπροσώπων της Ε.Π.Π. right2water 
τόσο η συντριπτική  πλειοψηφία των ευ-
ρωβουλευτών που πήραν το λόγο όσο και 
ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Matthias Groote, αναγνώρισαν το νερό σαν 
ανθρώπινο δικαίωμα και την υποχρέωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θεσμοθετήσει τη 
δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών 
σε ποιοτικό και φθηνό νερό και σε υπηρε-
σίες αποχέτευσης τέτοιες που να διασφαλί-
ζουν υψηλό επίπεδο υγιεινής και την περι-
βαλλοντική προστασία μίας περιοχής. Μετά 
την εξέλιξη αυτή η ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ καλεί την 

Ελληνική Κυβέρνηση και τη τρόικα να ανα-
θεωρήσουν τα σχέδια τους για την ιδιωτι-
κοποίηση των δύο Εταιριών Ύδρευσης, της 
ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, προκειμένω η χώρα 
μας να μην αποκλίνει από την ακολουθού-
μενη Ευρωπαϊκή πολιτική αλλά κυρίως για να 
προστατεύσουν τους Έλληνες πολίτες και 
το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας μας. Η 
ΟΜΕ - ΕΥΔΑΠ καλεί όλους τους εργαζό-
μενους στην ΕΥΔΑΠ αλλά και όλους τους 
Έλληνες πολίτες σε εγρήγορση για να δια-
τηρήσουμε υπό δημόσιο κοινωνικό έλεγχο 
το φυσικό αγαθό, το νερό.

Φράγμα στην απελευθέρωση της αγοράς του νερού 
Θέτει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τονίζει η ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ.
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Ο εργοληπτικός κόσμος και επιθυμεί και επιδι-
ώκει τα τελευταία χρόνια τη ριζική αλλαγή του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει τον σχεδιασμό, τη 
δημοπράτηση και εκτέλεση των δημόσιων έργων 
στη χώρα μας και την προσαρμογή του σε όσα 
ισχύουν στην ΕΕ και υπ’ αυτό το πρίσμα θεωρεί 
ως σημαντική πρωτοβουλία την κατάθεση σε δι-
άλογο του σχεδίου νόμου «για τη διαμόρφωση 
ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθει-
ών και υπηρεσιών» από το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας. Αυτά αναφέρονται 
σε ανακοίνωση του ΣΑΤε, στην οποία αναλυτικά 
σημειώνεται: «Οι εργολήπτες δεν φοβούνται τις 
αλλαγές, αλλά την προχειρότητα και την καθυ-
στέρηση στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού 
πλαισίου» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ 
Γεώργιος Βλάχος, κατά την ενημερωτική εκδήλω-
ση που οργανώθηκε στη Λάρισα και στην οποία 
συμμετείχαν πάνω από εκατό εκπρόσωποι κατα-
σκευαστικών εταιρειών της Θεσσαλίας και κά-
ποιοι από τη Δυτική Μακεδονία. Την αναγκαιότη-
τα των αλλαγών επισήμανε και ο Περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ώστε να αρθούν 
τα «γκρίζα» σημεία και, κυρίως, τα εμπόδια που 
προκύπτουν στην εκτέλεση των δημοσίων έργων 
από το υφιστάμενο δαιδαλώδες νομοθετικό πλαί-
σιο. «Είμαστε υποχρεωμένοι να κινούμαστε στα 
όρια της νομιμότητας, να αναλαμβάνουν τα στε-
λέχη των υπηρεσιών ευθύνες που δεν θα έπρεπε, 
προκειμένου να γίνονται τα έργα σε χρόνο και 
ποιότητα που έχει ανάγκη η χώρα, αλλά και για 
να επιτυγχάνουμε απορρόφηση των πιστώσεων 
που διατίθενται από την ΕΕ και οι οποίες είναι οι 
μόνες που μπορούν να ωθήσουν την ανάπτυξη, 
αφού το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει 
περιοριστεί έως εξαφάνισης» είπε χαρακτηριστι-
κά. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο πρόε-
δρος του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής 
και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ Ντίνος Διαμά-
ντος, ο οποίος τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη ενός 
ευρύτατου διαλόγου μεταξύ πολιτείας και όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων, σε εξαιρετικά σύντο-
μο χρόνο, έτσι ώστε να υπάρξει το νέο θεσμικό 
πλαίσιο εγκαίρως και να μην παρατηρηθούν παλι-
νωδίες και καθυστερήσεις στην έναρξη του νέου 
χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ. «Στην 
απλούστευση των διαδικασιών, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση της διαφάνειας, αποσκοπούν και οι 
νέες αρμοδιότητες που ανέλαβε πρόσφατα με 
νόμο του ΥΠΟΜΕΔΙ το ΤΕΕ, για την οργάνωση 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τις δημοπρασίες 
και ανάθεση των έργων, τη δημιουργία μητρώων 
κατασκευαστών και μελετητών, την πιστοποίηση 
των τεχνικών επαγγελμάτων, αλλά και ενός συ-
στήματος αντικειμενικού προσδιορισμού των 

τιμών υλικών και υπηρεσιών» είπε. «Πρέπει να 
πάψουν οι εμβαλωματικές λύσεις που τα τελευ-
ταία χρόνια έγιναν κανόνας και αντί να επιλύσουν, 
δημιούργησαν μια σειρά από προβλήματα τόσο 
στην κατασκευή των έργων, όσο και στις κατα-
σκευαστικές εταιρείες» υπογράμμισε το μέλος 
του ΔΣ του ΣΑΤΕ Χρήστος Καλογερόπουλος, 
επισημαίνοντας ότι στις συνεχείς και τεκμηριω-
μένες εκκλήσεις προς τις διαδοχικές ηγεσίες των 
αρμόδιων υπουργείων για αλλαγή του θεσμικού 
πλαισίου δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση. Τον 
κίνδυνο να πέσει στο κενό και η νέα προσπά-
θεια τόνισε ο κ. Βλάχος κατά την εισαγωγική του 
ομιλία, κι αυτό, όπως είπε, οφείλεται στο γεγονός 
ότι το προτεινόμενο από το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας σχέδιο νόμου είναι 
εξαιρετικά ατελές, καθώς «δεν συνιστά μία άρτια, 
σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα παρεμβάσεων 
στο χώρο των δημοσίων έργων αφού η συντρι-
πτική πλειοψηφία των κομβικών ζητημάτων λει-
τουργίας του συστήματος παραγωγής δημοσίων 
έργων θα εξειδικευθεί με την έκδοση μελλοντι-
κών προεδρικών διαταγμάτων, γεγονός που, κατά 
τη γνώμη μας, δεν δικαιολογείται, αφού προκαλεί 
υψηλή αβεβαιότητα και ανησυχία σε όλους τους 
μετέχοντες στο σύστημα παραγωγής δημοσίων 
έργων.   Συγκεκριμένα, η πλήρης απουσία σχε-
δίων των προβλεπόμενων Κανονισμών περί των 
έργων, αφήνει πλήθος ζητημάτων ανοικτά με πι-
θανό ενδεχόμενο την επανάληψη αντιλήψεων και 
επιλογών που έχουν, επί σειρά ετών, δημιουργή-
σει σοβαρά προβλήματα στους εμπλεκόμενους 

στο σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων. Πε-
ραιτέρω, καθιστά ελλιπές το συνολικό θεσμικό 
πλαίσιο, αφήνοντας τεράστια κενά και απορίες 
σχετικά με τον τρόπο που θα εξειδικευθούν οι 
ρυθμίσεις στα σημαντικότατα αυτά ζητήματα, 
τα οποία παραμένουν παντελώς αρρύθμιστα 
από τον νόμο». Την παρουσίαση και ανάλυση 
των επιμέρους προβλέψεων, αλλά και των κενών 
που αφήνει η πρόταση του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας έκαναν ο νομικός 
και ο τεχνικός σύμβουλος του ΣΑΤΕ Σταμάτης 
Σταμόπουλος και Δημοσθένης Τουλιάτος, ενώ 
από το διάλογο που ακολούθησε με τους παρι-
στάμενους εργολήπτες επιβεβαιώθηκε η κοινή 
αντίληψη της πλειοψηφίας των κατασκευαστών 
δημοσίων έργων ότι το θεσμικό πλαίσιο πρέπει 
να αναμορφωθεί και εκσυγχρονιστεί ριζικά, αλλά 
και ο κοινός φόβος μήπως και το νέο αυτό βήμα 
μείνει μετέωρο, οξύνοντας τα υφιστάμενα προ-
βλήματα στον κλάδο. Να σημειωθεί ότι ο ΣΑΤΕ, 
προκειμένου να διαμορφώσει τις τελικές θέσεις 
του, έχει οργανώσει αντίστοιχη ενημερωτική εκ-
δήλωση στην Πάτρα, προγραμματίζει αντίστοιχη 
στην Κρήτη, ενώ στις 6 Μαρτίου προγραμματίζει 
στην Αθήνα ειδική ημερίδα κατά την οποία καλεί 
όλους τους αρμόδιους σε συζήτηση, ώστε να δι-
αμορφωθεί από κοινού ένα πλήρες και σύγχρονο 
θεσμικό πλαίσιο εκτέλεσης των δημόσιων έργων, 
με πυλώνες τη διαφάνεια, την οικονομία και την 
μεγιστοποίηση του οφέλους της κοινωνίας από 
τις επενδύσεις αυτές, το οποίο ταυτόχρονα να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΕ.

Οι εργολήπτες δεν φοβούνται τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, 
αλλά την προχειρότητα και την καθυστέρηση στην διαμόρφωση του νέου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

Ριζική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου παραγωγής 
των δημοσίων έργων
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ΔΩΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗΣ Μπορεί σήμερα να υπάρχουν στον κόσμο περισσότεροι εκατομμυριούχοι απ’ ότι πριν από 
20-30 χρόνια, αλλά πάλι ελάχιστοι είναι αυτοί που θα διέθεταν 83.200 δολάρια για μια 
διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο. Κι όμως, αυτή είναι η τιμή της Royal Penthouse Suite του 
ξενοδοχείου President Wilson στη Γενεύη, του ακριβότερου δωματίου ξενοδοχείου στον 
κόσμο, στην οποία, μεταξύ άλλων έχουν διανυκτερεύσει ο Bill Gates και ο Michael Douglas. 
Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για ένα, αλλά για 12 δωμάτια με 12 μαρμάρινα μπάνια, 
καθώς και ένα μεγάλο δωμάτιο περιποίησης σώματος, με υδρομασάζ κ.α., με πανοραμική 
θέα προς τις Άλπεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες ιδιωτικού προσωπι-
κού – μπάτλερ, σεφ, μασέρ, οδηγοί και βοηθητικό προσωπικό – ενώ στο σαλόνι υπάρχει 
και ένα λαμπερό πιάνο Steinway, κι ίσως γι’ αυτό την έχουν προτιμήσει αρκετοί διάσημοι 
τραγουδιστές! Τα δωμάτια της … υπερβολής, αλλιώς σουίτες, πληθαίνουν ανά τον κόσμο 
διαρκώς, καθώς οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διαπιστώνουν αύξηση της ζήτησης, κυρίως, 
από αναδυόμενες αγορές. Πάντως, διευκρινίζουν οι ειδικοί, οι πελάτες δεν πληρώνουν την 
πολυτέλεια του χώρου, αλλά τις άψογες υπηρεσίες.

Μια νύχτα στη Shahi Mahal Suite στο Raj Palace Hotel στη Τζαϊπούρ της Ιν-
δίας, κοστίζει 60.000 δολάρια. Επί του παρόντος, είναι υπό ανακαίνιση, αλλά 
όταν επαναλειτουργήσει θα έχει ιδιωτικό κήπο, τρίπλευρη πισίνα υπερχείλι-
σης, δικό της δωμάτιο αστρολογίας, βιβλιοθήκη, μπαρ και ιδιωτικό θέατρο!

Η διώροφη Sky Villa είναι η ακριβότερη σουίτα του Palms Casino Resort 
στο Λας Βέγκας, διατίθεται προς 40.000 δολάρια τη βραδιά, προσφέρει 
στον ένοικό της, μεταξύ άλλων, πισίνα Jacuzzi με θέα το Vegas Strip, ένα 
ιδιωτικό γυάλινο ασανσέρ, ιδιωτικές βεράντες, αίθουσα μασάζ, γυμναστή-
ριο, σάουνα και 24ωρη υπηρεσία μπάτλερ. Στο ίδιο ξενοδοχείο υπάρχει 
και μια φθηνότερη, κόστους 25.000 δολαρίων, η μοναδική στον κόσμο 
που προσφέρει (εντός του χώρου της !) ιδιωτικό κλειστό γήπεδο μπάσκετ, 
αλλά και μπιλιάρδο, μεγάλο μπαρ, πίστα χορού στο σαλόνι, φυσικά 24ωρη 
υπηρεσία μπάτλερ.

Η Penthouse Suite στο Four Seasons Hotel George V στο Παρίσι, 
κοστίζει 30.700 δολάρια τη βραδιά, είναι διαμορφωμένη ως ένα 
ιδιαίτερα επιμελημένο διαμέρισμα, διαθέτει τρία υπνοδωμάτια, το 
καθένα με τεράστιο μαρμάρινο μπάνιο, στο οποίο υπάρχει χαμάμ 
και σάουνα.

H St. Regis Villa, στο St. Regis Resort στον Μαυρίκιο, κοστίζει 30.000 
δολάρια, δημιουργήθηκε για μεγάλες παρέες ή οικογένειες, διαθέτει 
τέσσερα υπνοδωμάτια, τέσσερις θερμαινόμενες πισίνες, δυο σαλόνια, 
τραπεζαρία, μπαρ, γραφείο, γυμναστήριο και ιδιωτική παραλία.

Η Royal Bridge 
Suite στο Atlantis, 
στο νησί Palm 
του Ντουμπάι, 
έναντι των 35.000 
δολαρίων που 
κοστίζει κάθε νύχτα, 
προσφέρει δωρεάν 
υπηρεσίες spa, 
ατομική γυμναστική 
με ειδικό, συναντήσεις με … δελφίνι, αλλά και μια τραπεζαρία με επίχρυσο 
τραπέζι που μπορεί να φιλοξενήσει 16 άτομα.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Εσωτερικές συζητήσεις φαίνεται πλέον να 
αποδέχονται τις δραστικές λύσεις- ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΝΑΙ ΣΕ ΚΟΥΡΕΜΑ 
ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- Λύση για το χρέος με διπλή παρέμ-
βαση • Φορολογία: Μέσω των δηλώσεων Ε3 και Ε5 θα αποτυπωθούν 
στην πράξη οι αλλαγές που έγιναν- ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ • Βασικά Αγαθά: ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥΡΕΣ 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ • Ισοζύγιο Συναλλαγών: ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ 66 ΧΡΟΝΙΑ 
ΓΙΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ • Υπ. Οικονομικών: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΜΥ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΟ 40 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ Ή ΠΑΓΩΜΑ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΩΣ ΤΟ 2030- Οι δύο 
λύσεις που προτείνει το Ινστιτούτο Bruegel- Σενάρια για “κούρεμα” 
του χρέους στο Βερολίνο • ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΙ ΛΕΠΤΟ-
ΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ STRESS TEST ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ • ΠΑΖΑΡΙ VODAFONE 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΝ HOL • ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΜΙΣΘΟΙ- Η συρρίκνωση των εισοδημάτων δυσκολεύει την κατάσταση 
των νοικοκυριών • ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ- Βιέννη, Ζυρίχη, Όκλαντ, Μόναχο, Βανκούβερ • 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 1,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 1948- Στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2013.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αποκαλυπτικό έγγραφο του γερμανικού υπουργείου 
Οικονομικών- ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟ • 
Για πρώτη φορά θετικό ισοζύγιο στις συναλλαγές και τα δημοσιονομι-
κά- ΔΙΔΥΜΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ- Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών +1,2 
δισ.- Πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα +1,5 δισ.- Έσοδα 12 δισ. 
από τον τουρισμό • Τα νέα έντυπα Ε3 και Ε5- ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩ-
ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. • Η Δύση προαναγγέλλει 
κυρώσεις- Απόπειρα πραξικοπήματος “βλέπει” η Μόσχα- ΕΚΤΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ- Στα δύο η χώρα- Συνα-
γερμός σε Ε.Ε., Ρωσία και ΗΠΑ • Ξενοδόχοι: ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
ΚΕΡΔΟΣ: Εξετάζονται όλα τα σενάρια και διερευνώνται όλες οι 
δυνατότητες- ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΜΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ 
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ- Αν επιτύχει το εγχείρημα έρχεται πιο κοντά η ρύθμιση 
του χρέους- Οι υψηλές προσδοκίες, οι ελπίδες επιτυχίας και οι εύλο-
γες επιφυλάξεις • Κ. Αναστασιάδης, διευθύνων σύμβουλος της LOUIS 
CRUISES- ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ • Λόγω πτώσης των εισαγωγών και υποχώρησης των 
τουριστικών δαπανών και τόκων- ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥ-
ΓΙΟ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Κορυφή του παγόβουνου η σπείρα που εξαρθρώθηκε 
χθες- Ο νόμος που μένει στα χαρτιά και τα κόλπα με το ναυτιλια-
κό- ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ • ΟΥ-
ΚΡΑΝΙΑ: ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ • ΔΩΡΑ 
ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΑΛΛΑ «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ».
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ- Πα-
ρέμβαση Ομπάμα, ΗΠΑ και Ε.Ε. ετοιμάζουν κυρώσεις, επικοινωνία 
Μέρκελ- Πούτιν • ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ- Σύλληψη ιδιοκτήτη εταιρείας • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΠΟ Ε.Ε. ΑΝΑΜΕΝΕΙ Η ΑΘΗΝΑ- Μετά το πλεόνασμα.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Λαθρεμπόριο καυσίμων- 
ΒΑΡΕΛΙ ΔΙΧΩΣ ΠΑΤΟ!- Η σύλληψη του Γιώργου Σπανού (ΕΤΕΚΑ) 
και 14 άλλων αποτελεί ένα μόνο τμήμα του μεγάλου κυκλώματος 
• ΟΥΚΡΑΝΙΑ: ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ • ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΜΑΣ 
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ • ΙΣΟΖΥΓΙΟ: ΘΕΤΙΚΟ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ…
ΕΘΝΟΣ: Εμφύλιος με νεκρούς στο εσωτερικό, ψυχρός πόλεμος 
στο εξωτερικό- Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ • Πώς «έστησαν» το 
κύκλωμα λαθρεμπορίας- ΟΙ «ΝΟΝΟΙ», ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ • Στο φως το γερμανικό σχέδιο- ΠΑΡΑΘΥ-
ΡΟ ΣΟΪΜΠΛΕ ΓΙΑ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης για τις 
αιτήσεις που εκκρεμούν από το 2011- Η ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΓΙΑ 20.521 ΕΦΑΠΑΞ • ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΡΥΒΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ • ΠΩΣ ΔΡΟΥΣΕ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ • Συνομιλίες του προέδρου με την αντιπολίτευση στην 
Ουκρανία- ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΙΡΗΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣ-
ΜΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: «Κινητικότητα»- Με απαράδεκτα ολισθήματα 
ξεκινά η διαδικασία- ΟΜΗΡΟΙ ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ 80.000 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ • ΣΚΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ • Σύλληψη 
Σπανού- ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΙ… ΑΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Το αφεντικό της ΕΤΕΚΑ (και πρόεδρος του Ατρο-
μήτου) Γ. Σπανός συνελήφθη για λαθρεμπόριο- ΣΟΚ ΜΕ «ΜΑΥΡΟ» 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (ΚΑΙ ΣΤΗΜΕΝΑ ΜΑΤΣ) • ΝΑΡΚΕΣ!- ΑΠΟ ΤΟ 2002 
ΓΝΩΡΙΖΕ ΓΙΑ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΙ ΑΛΕΞ ΡΟΝΤΟ Ο Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ.
ΕΣΤΙΑ: Ο ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ- Ποιους ειρωνεύεται ο κ. Τσί-
πρας.
Η ΑΥΓΗ: ΠΑΡΤΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ- Χορός εκατομμυρίων γύρω από 
λαθρεμπόριο, ΜΚΟ, μυστικά κονδύλια και τοπικούς άρχοντες υπό 
τη σκέπη του άλλοτε κραταιού δικομματικού συστήματος εξουσίας 
(Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ).
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Εισαγγελική έρευνα για χρηματισμό- «ΑΠΟ 
ΚΟΣΚΙΝΟ» ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ ΑΙΤΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η κυρία Αξάρη- Γκιόλβα αποκαλύπτει ένα δρα-
ματικό διάλογο που είχε με τον σπουδαίο ερευνητή το 2001- «ΠΡΟ-
ΦΗΤΕΙΑ» ΓΚΙΟΛΒΑ ΓΙΑ ΤΟ 2018!

6



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

7

ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΑ: Η ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΙΕΖΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 26 | 20 /02/2014

Περαιτέρω μείωση των τιμών των επαγγελματικών ακινήτων 
εκτιμά ότι θα σημειωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 
το 66,3% των στελεχών της κτηματαγοράς, το 97,7% λέει ότι 
υπάρχει υπερπροσφορά, το 53,6% κάνει λόγο για χαμηλότερη 
ζήτηση, ενώ το 74,7% ότι παρατηρείται μια σχετική μείωση των 
τιμών των επαγγελματικών ακινήτων σε σχέση με έξι μήνες 
πριν.
Τα παραπάνω καταγράφονται στη μελέτη του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία γίνεται με επιστημονικό 
υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής 
Επαμεινώνδα Πανά και αφορά χρονικό διάστημα έξι μηνών 
(επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο). Η έρευνα καλύπτει το χρονικό 
διάστημα από Ιούλιο μέχρι Δεκέμβριο 2013 και συμμετείχαν 
επιχειρήσεις Real Estate από όλες τις περιοχές της ελληνικής 
επικράτειας.
Ο Γενικός Δείκτης της Κτηματαγοράς μετρά το επίπεδο της 
εμπιστοσύνης των ειδικών της κτηματαγοράς. Στο εξάμηνο που 
«τρέχει» ο γενικός δείκτης εμπιστοσύνης της κτηματαγοράς 
σημειώνει μείωση και διαμορφώνεται σε 29,6 μονάδες, έναντι 
30,37 μονάδων στη δεύτερη συγκυρία του 2013.
Οι ειδικότερες εκτιμήσεις των στελεχών της κτηματαγοράς με 
βάση την έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου έχουν ως 
εξής: 
- Το 38% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η αγορά ακινήτων για 
επαγγελματική χρήση θα παραμείνει στο πρώτο εξάμηνο του 
τρέχοντος έτους στάσιμη.
Αύξηση παρατηρείται στο ποσοστό των ειδικών -από 8,2% που 
ήταν στην προηγούμενη συγκυρία, σε 12,5% στην παρούσα 
συγκυρία- που αναμένει ότι θα είναι καλύτερη η πορεία της 
αγοράς ακινήτων για επαγγελματική χρήση τους επόμενους έξι 
μήνες. Σε ποσοστό 48,3% οι ειδικοί προβλέπουν ότι η αγορά 
ακινήτων για επαγγελματικούς χώρους θα είναι χειρότερη ή 
πολύ χειρότερη το επόμενο εξάμηνο, ποσοστό μικρότερο σε 
σύγκριση με το 52% του δεύτερου εξαμήνου του 2013.
- Πάνω από τέσσερις στους δέκα ερωτηθέντες, ιδιαίτερα 
υψηλό ποσοστό, 46,6%, δηλώνουν ότι «υπάρχει πλεόνασμα 
προσφοράς» των επαγγελματικών ακινήτων. Το ποσοστό αυτό 
είναι ελαφρώς αυξημένο σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό 
ερωτηθέντων που έχει εκφραστεί στην προηγούμενη συγκυρία. 
Σταθερό είναι το ποσοστό των ειδικών που υποστηρίζουν ότι 
«υπάρχει ισχυρό πλεόνασμα προσφοράς» (51,1 %) σε σχέση 
με το 51% των ειδικών, που υποστήριζε αυτή την πρόταση στην 
προηγούμενη συγκυρία.
• Το 30,7% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το ποσοστό των μη 
ενοικιασμένων επαγγελματικών χώρων είναι περίπου το ίδιο 
σήμερα σε σχέση με έξι μήνες πριν, ποσοστό αυξημένο σε 
σύγκριση με την προηγούμενη συγκυρία (19,6%). Μειωμένοι 
εμφανίζονται (από 48,5% σε 42%) οι ερωτηθέντες που θεωρούν 
ότι το ποσοστό των μη ενοικιασμένων επαγγελματικών 
χώρων στην αγορά ακινήτων είναι υψηλότερο σε σχέση με 
την προηγούμενη συγκυρία (δεύτερο εξάμηνο του 2013), ενώ 

το 16,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το ποσοστό των μη 
ενοικιασμένων είναι πολύ υψηλότερο, ποσοστό αυξημένο σε 
σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση (14,4%).
- Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις σχετικά με το πώς 
αναμένεται να διαμορφωθούν οι πωλήσεις των ακινήτων για 
επαγγελματική χρήση το πρώτο εξάμηνο του 2014. Το 38% 
προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα παραμείνουν οι ίδιες με αυτές 
του δεύτερου εξαμήνου του 2013. Σε ποσοστό 31,4% οι ειδικοί 
προβλέπουν ότι οι πωλήσεις των ακινήτων για επαγγελματική 
χρήση θα είναι χαμηλότερες το επόμενο εξάμηνο. Μείωση 
παρατηρείται στο ποσοστό εκείνων των ειδικών που προσδοκά 
αύξηση των πωλήσεων των ακινήτων για επαγγελματική χρήση 
στην Ελλάδα, από 8,2% που ήταν την προηγούμενη συγκυρία σε 
7% στην παρούσα συγκυρία.
- Αύξηση παρατηρείται στο ποσοστό των ειδικών -από 13,5% 
σε 16,3%- που προσδοκά ότι θα παραμείνουν σταθερές οι τιμές 
των επαγγελματικών ακινήτων στην κτηματαγορά. Από τους 
ειδικούς της κτηματαγοράς, κανείς δεν εκτιμά πως θα υπάρξει 
αύξηση στις τιμές των επαγγελματικών ακινήτων. Μειώθηκε το 
ποσοστό των ερωτηθέντων που εκτιμούν σχετική μείωση των 
τιμών των επαγγελματικών ακινήτων, από 67,7% σε 663%, ενώ 
το 17,4% εκτιμά ότι θα υπάρξει απότομη μείωση των τιμών.
- Το 36,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ζήτηση 
επαγγελματικών χώρων σήμερα σε σύγκριση με τους 
επόμενους έξι μήνες θα είναι σχεδόν η ίδια, ποσοστό 
μικρότερο (42,9%) σε σύγκριση με το αντίστοιχο της 
προηγούμενης συγκυρίας.
Σημειώνεται ότι η εξαμηνιαία συγκυρία της ελληνικής 
κτηματαγοράς διεξάγεται για δέκατο ένατο συνεχόμενο 
εξάμηνο.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΜΑΡΙΝΩΝ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-18 | 20 /02/2014

Σχέδιο νόμου «σκούπα» για τον τουρισμό, που διευθετεί 
μία σειρά θεμάτων, όπως την αποδοτικότερη λειτουργία των 
ειδικών υποδομών, των μαρινών και των σύνθετων τουριστικών 
καταλυμάτων, έθεσε, χθες, σε δημόσια διαβούλευση η υπ. 
Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη. Σύμφωνα με το σχέδιο, 
προβλέπονται κυρίως τα εξής: 
1. Μακροχρόνιες μισθώσεις: Ακίνητα του καταργηθέντος 
Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που 
περιήλθαν στο υπουργείο, τα οποία διαθέτουν άδεια δόμησης 
ξενοδοχείου, δύνανται να εκμισθώνονται μακροχρονίως άνω 
των 12 ετών και μέχρι 99 έτη. Ως όρος έχει τεθεί η διατήρηση 
της λειτουργίας των μονάδων εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις 
τους. Η πρόβλεψη αυτή καλύπτει την προοπτική μίσθωσης 
και του Ξενία Αναβύσσου, που θεωρείται ένα από τα καλύτερα 
τουριστικά «φιλέτα» στην παραλιακή ζώνη της Αττικής. 
Τα έσοδα από τις μισθώσεις θα δίνονται αποκλειστικά για 
εκπαιδευτικές δράσεις.
2. Αγροτοτουρισμός: Διευθετείται μία σειρά θεμάτων και για 
τον αγροτοτουρισμό με τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών 
φιλοξενίας σε αγροκτήματα και τη χορήγηση ειδικού σήματος 
για τον αγροτοτουρισμό.
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3. Αγρότες: Οποιοδήποτε εισόδημα επαγγελματία αγρότη 
προέρχεται από τον αγροτοτουρισμό δηλώνεται και 
φορολογείται ως αγροτικό εισόδημα εφόσον αυτό προέρχεται 
από αγροτοτουριστική δραστηριότητα και δεν υπερβαίνει το 50% 
του ετήσιου ατομικού εισοδήματος του.
4. Αιγιαλός: Γιο την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και 
παραλίας πλην τουριστικών δημοσίων κτημάτων σε όμορα 
καταλύματα το αντάλλαγμα που καταβάλλεται στο Δημόσιο 
υπολογίζεται για το 2014 από τον πολλαπλασιασμό του 1/4 
της μέσης τιμής δίκλινου δωματίου χωρίς επιβαρύνσεις, 
όπως η τιμή αυτή δηλώνεται στο ΞΕΕ για κάθε ξενοδοχείο επί 
τον αριθμό των κλινών. Επίσης, επιτρέπεται η παραχώρηση 
του δικαιώματος χρήσης  αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου 
ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου έμπροσθεν σύνθετων 
τουριστικών καταλυμάτων ή καταλυμάτων 5 ή 4 αστέρων 
δυναμικότητας 300 κλινών ή οργανωμένων υποδοχέων 
τουριστικών δραστηριοτήτων για την κατασκευή ή μετασκευή 
υφιστάμενων εξεδρών επί πασάλων ή πλωτών προβλητών ή 
μόλων μήκους έως 30 μέτρων για την επιβίβαση και αποβίβαση 
από σκάφη μήκους έως 8 μέτρων, πελατών των καταλυμάτων.
5. Μαρίνες: Θεσμοθετείται η κατάθεση δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση από το υπουργείο τμηματικών αδειών για 
τη λειτουργία των μαρινών. Σε υφιστάμενες μαρίνες είναι 
δυνατό να δημιουργούνται ανεξάρτητες όμορες θαλάσσιες 
ζώνες εξυπηρέτησης ημερόπλοιων ή και υδροπλάνων. 
Εντός ζωνών ναυσιπλοΐας είναι δυνατή n μεικτή χρήση 
υφιστάμενων λιμενικών ζωνών με τον ελλιμενισμό και σκαφών 
αναψυχής. Θεσμοθετούνται θαλάσσιες ζώνες ναυδέτων εντός 
προστατευμένων όρμων με δυνατότητα ελλιμενισμού έως 30 
σκαφών.
6. Ξενοδοχεία: Η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας 
επιτρέπεται και με τη μετατροπή υφιστάμενων ξενοδοχείων 
εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων εφόσον έχουν 
κατασκευαστεί νομίμως ή έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις περί 
αυθαιρέτων και διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ ή 
διέθεταν την τελευταία 5ετία σήμα και έχουν κλείσει.
7. Χιονοδρομικό κέντρα: Νομίμως υφιστάμενες θα 
χαρακτηρίζονται εγκαταστάσεις των 24 χιονοδρομικών 
κέντρων της χώρας που δεν διαθέτουν άδεια δόμησης, 
αλλά υποστηρίζουν τη λειτουργία τους υπό την προϋπόθεση 
έγκρισης μιας σειράς δικαιολογητικών από το υπουργείο.
8. Τουριστική εκπαίδευση: Ιδρύεται τμήμα ξεναγών στην 
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου με έναρξη 
λειτουργίας το 2015, ενώ η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής 
Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου Κρήτης μετονομάζεται σε 
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης και ως έδρα 
της ορίζεται το Ηράκλειο. Η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου 
νόμου θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου.

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ «ΚΟΥΡΕΜΑ» 
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«Παράθυρο» για «κούρεμα» του ελληνικού χρέους ανοίγει 
πλέον ο Β. Σόιμπλε. H σχετική πρόταση, που συνδυάζεται με νέο 

δανειακό πακέτο προς την Ελλάδα, βρίσκεται «κλειδωμένη» στο 
συρτάρι του υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας.
Την ύπαρξη του εγγράφου επιβεβαίωσε για πρώτη φορά χθες 
το «δεξί χέρι» του κ. Σόιμπλε, ο υφυπουργός Οικονομικών 
Στέφεν Κάμπετερ, μέσα από απάντηση που έδωσε το υπουργείο 
Οικονομικών σε σχετική επερώτηση που κατέθεσε το κόμμα της 
Αριστεράς.
Σε αυτήν ο κ. Κάμπετερ, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα 
της εφημερίδας «Handelsblatt», δηλώνει κατηγορηματικά ότι 
υπάρχει όντως ένα κείμενο θέσεων στο οποίο αναφέρονται ως 
ενδεχόμενα ένα «περιορισμένης έκτασης συμπληρωματικό 
πρόγραμμα» για την Ελλάδα, αλλά και ένα δεύτερο «κούρεμα» 
του χρέους.
Το ποσό που θα προβλέπεται στο νέο πακέτο θα είναι της 
τάξης των 10-20 δισ. ευρώ, ενώ το νέο δανειακό πρόγραμμα 
θα συνδέεται με τον όρο η ελληνική κυβέρνηση να υλοποιήσει 
με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα απ' ό,τι μέχρι τώρα το 
πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων.   Σύμφωνα με τον υφυπουργό 
Οικονομικών, πρόκειται για ένα κείμενο εργασίας που συνέταξε 
το υπουργείο για να χρησιμοποιηθεί ως βάση συζήτησης εντός 
της κυβέρνησης.
Στην ύπαρξη του εν λόγω εγγράφου, που είχε διαρρεύσει ως το 
«σχέδιο Σόιμπλε», είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στις αρχές 
Φεβρουαρίου το περιοδικό «SpiegeI». Επισήμως n ύπαρξη του 
κειμένου δεν επιβεβαιώθηκε. Το υπουργείο Οικονομικών είχε 
σπεύσει απλώς να διαψεύσει τα σενάρια περί «κουρέματος».
H «Handelsblatt» σχολίασε πάντως χθες ότι, ενώ το θέμα του 
«κουρέματος» ήταν μέχρι σήμερα ταμπού για τη γερμανική 
κυβέρνηση, πλέον «ο κ. Σόιμπλε επιβεβαιώνει για πρώτη φορά 
ότι υπάρχουν όντως σκέψεις προς αυτήν την κατεύθυνση».
Σχολιάζοντας την απάντηση του υπ. Οικονομικών, η αντιπρόεδρος 
της Κ.Ο. της Αριστεράς (Die Linke) Ζάρα Βάγκενκνεχτ επεσήμανε 
ότι «και πάλι n ομοσπονδιακή κυβέρνηση θέλει να λέει ψέματα 
στους πολίτες μέχρι το καλοκαίρι, πιθανότατα μέχρι μετά τις 
ευρωεκλογές». Ο υπουργός Οικονομικών Σόιμπλε, σύμφωνα 
με την ίδια, «φαίνεται πως εξετάζει και το ενδεχόμενο ενός 
"κουρέματος"».
H Ζ. Βάγκενκνεχτ πρόσθεσε πως «η εξαγγελία ενός τρίτου 
προγράμματος για την Ελλάδα από τον Β. Σόιμπλε αποτελεί ένα 
επιπλέον δώρο δισεκατομμυρίων στην ελληνική ανώτερη τάξη 
και στους δανειστές της Ελλάδας. H ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
αγωνίζεται για δήθεν μεταρρυθμίσεις εις βάρος της πλειοψηφίας 
του ελληνικού πληθυσμού, αλλά αρνείται να καλέσει για 
πληρωμή τους Έλληνες ολιγάρχες».
Υπέρ ενός συνδυασμού λύσεων που θα περιλαμβάνει νέο 
«κούρεμα» αλλά και μείωση των επιτοκίων τάχθηκε, εξάλλου, ο 
επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών 
(DΙW). Σε συνέντευξή του στη «Saarbrucker Zeitung» ο Μαρσέλ 
Φράτσερ υποστήριξε ότι «χρειαζόμαστε έναν συνδυασμό, καθώς 
σε διαφορετική περίπτωση η Ελλάδα δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 
προβλήματά της».
Υπενθυμίζεται ότι μία εβδομάδα πριν υπέρ του «κουρέματος» 
είχε ταχθεί και το πρακτορείο Blooberg, σημειώνοντας σε κύριο 
άρθρο του πως το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο.


