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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σχεδόν οι μισοί διπλωματούχοι μηχανικοί ή σχεδόν 
τα 2/3 των ελεύθερων επαγγελματιών του κλάδου, 
απειλούνται με οικονομική, αλλά και φυσική 
εξόντωση� 
Μπορεί να ακούγεται, αλλά, δυστυχώς, δεν είναι 
υπερβολή. Είναι η αλήθεια διατυπωμένη σε σύ-
νοψη και με ακρίβεια για τα έργα και τις ημέρες 
του προέδρου του ΕΤΑΑ, ο οποίος σε αγαστή σύ-
μπλευση με τον υπουργό Εργασίας, επιδεικνύουν 
το απάνθρωπο «πρόσωπο» της μνημονιακής πολιτι-
κής και του κυβερνητικού ενδοτισμού.
Το μέγα πλήθος των διπλωματούχων μηχανικών, 
που καθ’ υπαγόρευση της «τρόικα» και τις αλλεπάλ-
ληλες αποφάσεις των διαδοχικών κυβερνήσεων, 
κατέληξαν στη διάλυση της οικοδομικής δραστηριό-
τητας και τον αφανισμό των δημόσιων έργων, οδη-
γώντας στην ανεργία και την ανέχεια εκατοντάδες 
χιλιάδες εργαζόμενους σ’ αυτούς τους τομείς και 
φυσικά τους διπλωματούχους μηχανικούς, εξ αντι-
κειμένου αδυνατούν να καταβάλουν τις υποχρεωτι-
κές ασφαλιστικές τους εισφορές στο ΕΤΑΑ (τομέας 
του οποίου έχει καταστεί το πρώην ΤΣΜΕΔΕ, το 
πλέον εύρωστο ασφαλιστικό Ταμείο πριν την κρίση 
και την υφαρπαγή των αποθεματικών του). Απένα-
ντι σ’ αυτή την αδυναμία το υπουργείο Εργασίας με 
νόμο που εισηγήθηκε και ψηφίστηκε, αποφάσισε 
όσοι αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές, ακό-
μη και αν πάσχουν από ανίατες ασθένειες, να μην 
έχουν καμιά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αλλά 
και να κινείται σε βάρος όσων χρωστούν εισφορές 
η διαδικασία κατάσχεσης του όποιου περιουσιακού 
στοιχείου διαθέτουν, μέσω του Κέντρου Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Αν αυτά δεν ση-
μαίνουν οικονομική και φυσική εξόντωση, τι είναι; 
Απέναντι σ’ αυτή την ανάλγητη πρακτική καλούνται 
οι μηχανικοί σε δυναμική αντίδραση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 3 ΜΜ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΤΑΑ

Το «ποτήρι ξεχείλισε».  
Αρχίζουν οι κατασχέσεις!

Δίνοντας το μήνυμα «το ποτήρι ξε-
χείλισε, αρχίζουν οι κατασχέσεις», 
το ΤΕΕ καλεί σε μαζική συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας τους διπλωματούχους 
μηχανικούς, σήμερα στις 3 το μεση-
μέρι  στα γραφεία του ΕΤΑΑ (Μάρ-
νη 22), προκειμένου να αποτραπεί η 
αποστολή προς το Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), ο κα-
τάλογος των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
από ασφαλιστικές εισφορές Μηχανι-
κών, που θα έχει ως  άμεση συνέπεια 
να κινηθεί η διαδικασία κατάσχεσης 
περιουσιακών στοιχείων τους. Το ΤΕΕ 
με ανακοίνωση του κατήγγειλε παρά-
νομες και πραξικοπηματικές ενέρ-
γειες του πρόεδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ 
Α. Σελλιανάκη, σε συνεννόηση με 
τον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση, 
προκειμένου να  προχωρήσει στην  
άμεση εφαρμογή του εξοντωτικού 

νόμου για την αναγκαστική είσπραξη 
μέσω ΚΕΑΟ. Επισημάνθηκε ιδιαίτερα 
ότι ανατρέπεται εν ψυχρώ προηγού-
μενη απόφαση του ΔΣ ΕΤΑΑ, η οποία 
προβλέπει αναστολή της διαδικασίας 
εισπράξεων εισφορών μέσω ΚΕΑΟ, 
προκειμένου οι επιστημονικοί φο-
ρείς των μελών, ασφαλισμένων των 
κλάδων του Ταμείου να καταθέσουν 
σχετικές προτάσεις. Ο πρόεδρος του 
ΕΤΑΑ επισπεύδει τις εξελίξεις, ενώ 
έχει ήδη δρομολογηθεί συνεργασία 

του ΤΕΕ με τους επιστημονικούς φο-
ρείς και βρίσκεται σε εξέλιξη κύκλος 
παρεμβάσεων και διαλόγου προς 
τους εκπρόσωπους των κοινοβου-
λευτικών ομάδων των κομμάτων, 
που κρίνουν μέχρι τώρα στο σύνολο 
τους δίκαια τα αιτήματα του ΤΕΕ και 
των Μηχανικών και δεσμεύονται για 
νομοθετικές πρωτοβουλίες ακύρω-
σης είτε αναστολής των εξοντωτικών 
ασφαλιστικών ρυθμίσεων.  Απέναντι 
στην πραξικοπηματική ενέργεια του 
προέδρου του ΕΤΑΑ, η ΔΕ του ΤΕΕ, 
σε ειδική Συνεδρίαση, με συμμετοχή 
των εκπροσώπων όλων των παρατά-
ξεων που αναδείχθηκαν πρόσφατα 
από την κάλπη και εισήγηση του προ-
έδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη αποφάσισε 
ομοφώνως  σειρά κινητοποιήσεων 
και παρεμβάσεων και δραστηριοτή-
των,  με στόχο να μην εφαρμοστούν 
οι ρυθμίσεις που πλήττουν τον δοκι-
μαζόμενο τεχνικό κόσμο και να ικανο-
ποιηθούν τα αιτήματα του ΤΕΕ και των 
Μηχανικών. 

Με απόφαση της 
ΔΕ ΤΕΕ ο πρόε-
δρος του ΔΣ ΕΤΑΑ 
Α. Σελλιανάκης 
θεωρείται  ανεπι-
θύμητο πρόσωπο 
για το ΤΕΕ και 
τους διπλωματού-
χους Μηχανικούς.

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

Ληστρική επιδρομή σε 50.000 
διπλωματούχους Μηχανικούς 

για κατασχέσεις περιουσιακών 
στοιχείων, λόγω ληξιπρόθεσμων 

ασφαλιστικών εισφορών.

Με πραξικοπηματικές ενέργειες ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ σε 
συνεννόηση με τον υπουργό Εργασίας προχωρά στην άμεση 

εφαρμογή του εξοντωτικού νόμου για την αναγκαστική είσπρα-
ξη μέσω ΚΕΑΟ. 



2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 27-2-2014

ΑΘΗΝΑ
➦ Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Επιστη-
μονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής 
Μηχανικής διοργανώνει σήμερα και ώρα 18:30 στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κτιρίου Διοίκησης του 
Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (είσοδος 
από Κατεχάκη) την 7η Αθηναϊκή Διάλεξη Γεωτεχνικής 
Μηχανικής, με θέμα: «Lessons learned from tunnel 
and cavern design and performance, including TBM 
lessons». Ομιλητής θα είναι ο Nick Barton, δρ. Πολιτι-
κός Μηχανικός.

  Στις 28 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί -στο 
αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης- ημερίδα 
για την παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων 
του προγράμματος της τρισδιάστατης ψηφιακής 
σάρωσης της ζωφόρου του Παρθενώνα. Στο πρό-
γραμμα συνεργάστηκαν το Μουσείο Ακρόπολης και 
το Εργαστήριο Εργαλειομηχανών του Πολυτεχνείου 
του ΑΠΘ.
H ζωφόρος αποτελείτο από 115 λίθους. Είχε συνο-
λικό μήκος 160 μέτρα, ύψος 1,02 μέτρα και πάχος 
0,6 μέτρα. Στην πομπή εικονίζονταν περίπου 378 
ανθρώπινες και θεϊκές μορφές, καθώς και περισ-

σότερα από 200 ζώα, κυρίως άλογα. Ομάδες ιππέων 
και αρμάτων καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της 
ζωφόρου. Ακολουθεί η πομπή της θυσίας, με τα ζώα 
και τις ομάδες ανδρών και γυναικών που φέρουν 
ιερά τελετουργικά σκεύη και προσφορές.
Στη μέση της ανατολικής πλευράς, πάνω από την 
είσοδο του ναού, εικονίζεται το τέλος της πομπής, 
το αποκορύφωμα του πολυήμερου εορτασμού των 
Παναθηναίων: η παράδοση του πέπλου, του δώρου 
των Αθηναίων στο λατρευτικό διιπετές ξόανο της 
θεάς. Αριστερά και δεξιά εικονίζονται καθιστοί οι 
δώδεκα θεοί του Ολύμπου.

Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ), εν όψει 
του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
της Γυναίκας και της συμπλήρωσης 90 ετών από την 
ίδρυσή του,  διοργανώνει εσπερίδα με τίτλο: «Η θέση 
της γυναίκας στην αρχαία και την σύγχρονη εποχή». Η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Μαρτίου 
2014 και ώρα 6.00 μ.μ., στο εντευκτήριο του ΣΕΕ (Βου-
λής 44Α, 1ος όροφος).
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα μιλήσουν οι:  
•Δρ. Εύη Μπάτρα, Πρόεδρος ΣΕΕ
•Χριστίνα Αργυροπούλου, Δρ. Φιλολογίας ULB Παν/
μίου Βρυξελλών, Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, συγγραφέας,  «Η Γυναίκα διαχρονικά και 
ειδικότερα στα Ομηρικά Έπη»
•Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Δρ. Νομικής, Φιλόλογος, 
«Η γυναίκα στην αρχαία Αθήνα» 
•Δέσποινα Κούτσαρη, Οικονομολόγος, τέως Διευθύ-
ντρια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, «Η 
γυναίκα στην αρχαία Σπάρτη»
•Εύη Μπάτρα, Δρ. ΕΜΠ, «Η κοινωνία των Αμαζόνων»
Την εκδήλωση θα συντονίζει η Δημοσιογράφος Μαίρη 
Πίνη
Πληροφορίες: 210 - 32 34 268,  www.see1924.gr , 
info@see1924.gr
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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

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 1ο Εθνικό Συνέδριο για την Ποιότητα 
στην Ελλάδα  
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Ένωση Διαπιστευμέ-
νων Φορέων Επιθεώρησης-Πι-
στοποίησης

13-14 
Μαρτίου

2014

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ:  «Oδός Σταδίου: από την παρακμή, στην 
ελπίδα – το πρόβλημα και η προοπτική»  
ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα του Τμήματος 
Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

1 
Μαρτίου

2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενοποίησης Αρχαιο-
λογικών Χώρων Αθήνας - ΕΑΧΑ Α.Ε. στη συνεδρί-
ασή του στις 17 Φεβρουαρίου 2014 επικύρωσε τα 
αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών 
ΚΟΖΑΝΗ Χ4, σύμφωνα με το Πρακτικό της Κριτικής 
Επιτροπής. Ειδικότερα, τα βραβεία και οι εξαγορές 
έχουν ως εξής:

Αποτελέσματα του  
διαγωνισμού «ΚΟΖΑΝΗ Χ4»

Ημερίδα για τη ψηφιοποίηση της ζωφόρου του Παρθενώνα

«Η θέση της γυναίκας στην αρχαία και την σύγχρονη εποχή»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 11ο Φοιτητικό Συνέδριο: "Καινοτομία 
και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα".
 ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

15 
Μαρτίου

2014

•(5) ΙΣΟΤΙΜΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
14161708MT
Γεωργία-Σοφία Μου-
στάκα, Κωνσταντίνος 
Αβραμίδης
AB25252512
Τσάδαρη Σοφία, 
Χάγιου Αικατερίνη
DD08000440
Τηλιγάδα Βασιλική
28071708GP
Ρούπας Παναγιώτης
00050100KZ
Άννα Λιάνα, Άννα 
Κουτσονάνου, Χάδιω 
Κωνστάντια
•(5) ΕΞΑΓΟΡΕΣ
3006KD0601

Κωνσταντίνος Παπα-
θανάκος, Δημήτριος 
Βαϊμάκης Τσόγκας
19452445GG
Χατζηπαρασκευάς 
Μιχαήλ
KZ00052014
Κομίνιας Βασίλειος
518LS01562
Ηλίας Χαρίτος, 
Δημήτριος Πλιάτσικας, 
Ελευθέριος Παΐδας
59325088GA
Γεωργιάδου Ελένη, 
Ελευθεριάδης Δημή-
τριος, Σωφρονίδης 
Γεώργιος.
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Ξεπερνώντας κάθε όριο και κατά τρόπο παράνομο, αντιδεοντολο-
γικό και εκβιαστικό ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ, Αντώνης Σελλιανάκης, 
βασιζόμενος σε «αλληλογραφία της ντροπής» με τον υπουργό 
Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, έδωσε εντολή προς τις υπηρεσίες 
του Ταμείου να στείλουν άμεσα στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλι-
στικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλι-
στικές εισφορές των μηχανικών ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία 
κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων. Ενέργεια που, με βάση τα 
στοιχεία του ΕΤΑΑ, αφορά περίπου 50.000 Μηχανικούς- Ελεύθε-
ρους Επαγγελματίες, οι οποίοι, λόγω της οικονομικής ισοπέδω-
σης, αντικειμενικά αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους, 
τιμωρούνται με διακοπή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
δεν έχουν απολύτως καμιά κάλυψη ως άνεργοι, «νεκρώνουν» τα 
συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και ταυτόχρονα δέχονται τη λη-

στρική επιδρομή των κατασχέσεων στο όποιο περιουσιακό τους 
στοιχείο.
Επισημαίνεται ότι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, από τον νόμο, 
είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν υπέρογκες ασφαλιστικές ει-
σφορές, είτε εργάζονται είτε όχι.
Απέναντι στην πραξικοπηματική ενέργεια του προέδρου του 
ΕΤΑΑ, η ΔΕ του ΤΕΕ, σε ειδική Συνεδρίαση, με συμμετοχή των 
εκπροσώπων όλων των παρατάξεων που αναδείχθηκαν πρόσφα-
τα από την κάλπη, αποφάσισε να καλέσει τους διπλωματούχους 
μηχανικούς σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης στα 
γραφεία του Ταμείου (Μάρνη 22), την Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου, 
στις 15:00, τονίζοντας ότι το «ποτήρι ξεχείλισε» και κάθε Πέμπτη, 
μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματα των Μηανικών.
Η άμεση κινητοποίηση, από την οποία δεν πρέπει να απουσιάσει 
κανείς, στοχεύει στην αποτροπή των κατασχέσεων περιουσιακών 
στοιχείων, αλλά και να διαδηλωθεί η απόφαση των συλλογικών 
οργάνων των μηχανικών ότι οι ανάλγητες, ταυτόχρονα και παρά-
λογες πράξεις δεν θα περάσουν. Ειδικότερα, το πλαίσιο αποφάσε-

ων και διεκδίκησης που έλαβε η ΔΕ του ΤΕΕ με βάση εισήγηση 
του προέδρου του ΤΕΕ, Χρήστου Σπίρτζη, προβλέπει:
Το ΕΤΑΑ να μην στείλει καμία βεβαίωσης οφειλής ληξιπρόθε-
σμων ασφαλιστικών εισφορών και να εξαιρεθεί από το Κέντρο 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ)
Να μειωθούν οι πάγιες ασφαλιστικές εισφορές με παράλληλη 
αύξηση των αναλογικών εισφορών και οι ασφαλισμένοι να επιλέ-
γουν την ασφαλιστική κατηγορία που θα εντάσσονται
Να διαχωριστούν οι εισφορές του κλάδου υγείας και ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης για όλους τους ασφαλισμένους
Να εκδοθεί άμεσα η Υπουργική Απόφαση για τον κλάδο Ειδικών 
Παροχών και την κάλυψη της ανεργίας
Να καλυφθούν άμεσα τα αποθεματικά του Ταμείου που ληστεύ-
τηκαν με το «κούρεμα» των ομολόγων

Ήδη το ΤΕΕ, σε συνεργασία με τους 
υπόλοιπους Επιστημονικούς φορείς 
τα μέλη των οποίων ασφαλίζονται στο 
ΕΤΑΑ, προχώρησε σε ενημέρωση των 
Κοινοβουλευτικών Ομάδων των Κομ-
μάτων, ενώ προγραμματίζει για το 
αμέσως επόμενο διάστημα ενημερω-
τικές συγκεντρώσεις των μελών τους 
και αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις, 
στο κέντρο και την περιφέρεια.
Σε κάθε περίπτωση, όπως επιση-
μάνθηκε από τη ΔΕ του ΤΕΕ, ο κ. 
Σελλιανάκης, οχυρωμένος πίσω από 
έγγραφο του υπουργού Εργασίας, 
ξεπέρασε κάθε όριο και κατά τρόπο 
εκβιαστικό εμπόδισε τη συνέχιση της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
ακόμη και πασχόντων από ανίατες 
ασθένειες. 
Κατόπιν αυτού, η ΔΕ ΤΕΕ ζητά να πά-
ψει να ορίζεται ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ 

από την Κυβέρνηση, δεδομένου, μάλιστα, ότι πρόκειται για Ταμείο 
που συντηρείται από τις εισφορές των μελών του, αλλά να ορίζε-
ται εκ περιτροπής από τους φορείς των τριών κλάδων ασφαλισμέ-
νων στο ΕΤΑΑ.
Επίσης, τριμελής Επιτροπή από τον Πρόεδρο, κ. Χ. Σπίρτζη, τον 
Γενικό Γραμματέα, κ. Α. Πρωτονοτάριο, και τον Υπεύθυνο Οικονο-
μικών, κ. Κ. Μακέδο, εξουσιοδοτήθηκε να διερευνήσει τυχόν ποι-
νικές ευθύνες του κ. Σελλιανάκη και να κινήσει τις διαδικασίες 
εφόσον προκύψουν, ενώ ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης 
εξετάζει την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ 
για παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας.
Η ΔΕ του ΤΕΕ τονίζει για ακόμη μια φορά ότι «δεν έχουμε το δι-
καίωμα ως Μηχανικοί και ως ΤΕΕ να επιτρέψουμε να συνεχιστεί 
μία πολιτική που ισοπεδώνει το τεχνικό επιστημονικό δυναμικό 
της χώρας. Δεν έχουμε το δικαίωμα ως Παραγωγοί και Επιστήμο-
νες να μην αντιδρούμε στη συνεχιζόμενη και εντεινόμενη ύφεση, 
που οδηγεί τη χώρα στην πλήρη διάλυση και καταστρέφει τον ιστό 
της κοινωνίας και τα θεμέλια της οικονομίας».

ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 3 ΜΜ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΤΑΑ (ΜΑΡΝΗ 22)

Να αποτραπούν οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων 
50.000 μηχανικών για ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ με απόφαση 
της θεωρεί τον πρόεδρο του ΔΣ ΕΤΑΑ Αντώ-
νη Σελλιανάκη ανεπιθύμητο πρόσωπο για το 
ΤΕΕ και τους διπλωματούχους Μηχανικούς 
(δηλαδή « persona non grata» για τον τεχνι-
κό κόσμο), καθώς επίσης ότι είναι παράνο-
μη και αντιδεοντολογική  η διαδικασία που 
ακολούθησε μέσω των «επιστολών της ντρο-
πής», που αντάλλαξε ο ίδιος ο πρόεδρος του 
ΔΣΕΤΑΑ Α. Σελλιανάκης σε συνεννόηση με 
τον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση, προκειμέ-
νου να  προχωρήσει πραξικοπηματικά  στην  
άμεση εφαρμογή του εξοντωτικού νόμου για 
την αναγκαστική είσπραξη μέσω ΚΕΑΟ. Ει-
δικότερα επισημαίνεται ότι η  «ρητή 
εντολή όπως πάραυτα, αμελλητί…. 
διαβιβαστούν οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές στο ΚΕΑΟ», που δίνει ο κ 
Σελλιανάκης προς τις κεντρικές και 
περιφερειακές υπηρεσίες του Τα-
μείου είναι αντίθετη με προηγούμε-
νη απόφαση του ΔΣ ΕΤΑΑ, η οποία 
προβλέπει αναστολή της διαδικασίας 
εισπράξεων εισφορών μέσω ΚΕΑΟ, 
προκειμένου οι επιστημονικοί φο-
ρείς των μελών, ασφαλισμένων των 
κλάδων του Ταμείου να καταθέσουν 
σχετικές προτάσεις. Ο πρόεδρος του 
ΕΤΑΑ επισπεύδει τις εξελίξεις, ενώ 
με βάση την απόφαση του ΔΣ ΕΤΑΑ 
έχει ήδη δρομολογηθεί συνεργασία 
του ΤΕΕ με τους επιστημονικούς φορείς και 
βρίσκεται σε εξέλιξη κύκλος παρεμβάσεων 
και διαλόγου προς τους εκπρόσωπους των 
κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων.  
Η απόφαση της ΔΕ ΤΕΕ θεωρεί επίσης άκυρη 
την επιστολή και την ακολουθούμενη διαδικα-
σία από τον κ Σελλιανάκη, με την οποία παρα-
κάμπτει τα μέλη του ΔΣ ΕΤΑΑ. Επισημαίνεται 
ιδιαίτερα ότι όταν στα 5 Δεκεμβρίου 2013 ελή-
φθη απόφαση του ΔΣ ΕΤΑΑ για την αναστολή 
της διαδικασίας εισπράξεων εισφορών μέσω 
ΚΕΑΟ, η κυβερνητική επίτροπος που συμμε-
τέχει στο ΔΣ ΕΤΑΑ σε καμία περίπτωση δεν 
άσκησε δικαίωμα βέτο επί της απόφασης. Πα-
ράλληλα η αλληλογραφία μεταξύ των κ Βρού-
τση και Σελλιανάκη δεν μπορεί να αποτελεί 
θεμιτή πρακτική, για την κατάργηση στην 
πράξη της λειτουργίας και της δικαιοδοσίας 
του ΔΣ ΕΤΑΑ.
Το περιεχόμενο της επιστολής του προέδρου 
του ΔΣ ΕΤΑΑ Α. Σελλιανάκη αλλά και η γε-
νικότερη συμπεριφορά του, σύμφωνα με την 
απόφαση της ΔΕ ΤΕΕ κρίνεται ότι προσβάλλει 
το ΤΕΕ και τους διπλωματούχους Μηχανικούς. 
Επισημαίνεται ιδιαίτερα η αναφορά στην επι-

στολή του κ. Σελλιανάκη ότι «κατά τη συνεδρί-
αση της 5ης Δεκεμβρίου του έτους 2013 του 
ΔΣ ΕΤΑΑ παρενέβησαν-εισέβαλαν μηχανικοί 
ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ και επ΄ απειλή 
της βίαιης διακοπής της συνεδριάσεως του 
ΔΣ απαίτησαν τη μη αποστολή των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς το ΚΕΑΟ…». Από το ΤΕΕ 
υπογραμμίζεται ότι ήταν παρέμβαση προς το 
ΔΣ ΕΤΑΑ στο πλαίσιο ειρηνικού διαλόγου και 
παρουσίασης των αιτημάτων και των πολύ σο-
βαρών θεμάτων που απασχολούν το σύνολο 
του τεχνικού κόσμου, η οποία πραγματοποιή-
θηκε παρουσία των προέδρου ΤΕΕ, αντιπρο-
έδρου, γενικού γραμματέα και μελών της ΔΕ 

ΤΕΕ, όπως επίσης εκπροσώπων επιστημονι-
κών συλλόγων και πλήθους διπλωματούχων 
Μηχανικών.  Η απόφαση της ΔΕ ΤΕΕ επιση-
μαίνει επίσης ως άκρως αντιδεοντολογική και 
απαράδεκτη αλλά και απάνθρωπη τη στάση 
του κ Σελλιανάκη να εμποδίζει την κάλυψη 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ασφα-
λισμένους που αντικειμενικά αδυνατούν να 
καλύψουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους, 
πάσχοντες από βαρύτατα και χρόνια νοσή-
ματα. Πράγμα που σημαίνει ότι εκτίθενται σε 
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.  Επίσης η Διοικού-
σα Επιτροπή ΤΕΕ αποφάσισε:
Σταθερό μέτωπο κινητοποιήσεων με συ-
γκεντρώσεις διαμαρτυρίας και διεκδίκησης 
κάθε Πέμπτη στα κεντρικά γραφεία του ΕΤΑΑ 
έως ότου αντιμετωπιστούν και επιλυθούν δί-
καια και νόμιμα τα κρίσιμα ασφαλιστικά θέμα-
τα των διπλωματούχων Μηχανικών.
Το ΤΕΕ θα συμμετέχει σε όλες τις κινητο-
ποιήσεις που αποφασίσουν φορείς και κινή-
σεις των Μηχανικών.
Ενημέρωση όλων των φορέων και συλλογι-
κοτήτων των διπλωματούχων μηχανικών, των 
θεσμοθετημένων οργάνων της πολιτείας και 

ευρύτερα της κοινωνίας για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν και τα αιτήματα του ΤΕΕ 
και των διπλωματούχων μηχανικών. Σε αυτή 
την κατεύθυνση θα γίνουν ενημερωτικές κα-
μπάνιες και ειδικές εκδόσεις.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο 
Εργασίας, που θα διοργανώσει το ΤΕΕ μαζί με 
τους συλλόγους και τις συλλογικότητες των 
μηχανικών από κοινού με όλους τους επιστη-
μονικούς φορείς (δικηγόρων, ιατρών, συμβο-
λαιογράφων κα), που τα μέλη τους υπάγονται 
στους κλάδους του ΕΤΑΑ, προκειμένου να 
αναδειχθεί και να καταγγελθεί η συνεχιζό-
μενη ανάλγητη και ισοπεδωτική πολιτική της 

κυβέρνησης και του προέδρου του 
ΕΤΑΑ.
Κινητοποιήσεις και συγκεντρώ-
σεις διαμαρτυρίας σε όλα τα Περι-
φερειακά Τμήματα του ΤΕΕ.  
Ολοκλήρωση του κύκλου των συ-
ναντήσεων παρεμβάσεων του ΤΕΕ, 
προς τους εκπροσώπους των κοινο-
βουλευτικών κομμάτων στο πλαίσιο 
της κοινής πρωτοβουλίας, όπως 
αποφασίστηκε στην  ανοιχτή σύσκε-
ψη του ΤΕΕ και των άλλων Φορέων 
Επιστημόνων Ασφαλισμένων στο 
ΕΤΑΑ και των εκπρόσωπων τους στο 
ΔΣ του ΕΤΑΑ και στις Διοικούσες 
των Τομέων για τα ασφαλιστικά θέ-
ματα των Μηχανικών και ευρύτερα 

των επιστημόνων. Ο κύκλος των συγκεκριμέ-
νων επαφών ολοκληρώνεται με συνάντηση 
του ΤΕΕ με τους εκπροσώπους της κοινοβου-
λευτικής ομάδας της ΝΔ, που είναι προγραμ-
ματισμένη για την ερχόμενη εβδομάδα. Τα 
αποτελέσματα από τις συναντήσεις του ΤΕΕ 
με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών 
ομάδων (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΔΗΜΑΡ) που 
πραγματοποιήθηκαν ήδη είναι απολύτως θε-
τικά. Όλοι συμφώνησαν ότι οι ασφαλιστικοί 
νόμοι, με αιχμή τις κατασχέσεις για οφειλές 
ασφαλιστικών εισφορών και την επιβολή υπέ-
ρογκων αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφο-
ρές των Μηχανικών, που μαστίζονται από την 
κρίση και την ανεργία δεν μπορούν να εφαρ-
μοστούν στις σημερινές συνθήκες, καθώς 
επίσης ότι απαιτούνται νέες νομοθετικές πρω-
τοβουλίες για την αλλαγή των συγκεκριμένων 
νόμων είτε την αναστολή εφαρμογής τους.   
Να πάψει να ορίζεται ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ 
από την Κυβέρνηση, δεδομένου, μάλιστα, ότι 
πρόκειται για Ταμείο που συντηρείται από τις 
εισφορές των μελών του, αλλά να ορίζεται εκ 
περιτροπής από τους φορείς των τριών κλά-
δων ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕ ΤΕΕ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

« Persona non grata» για τον τεχνικό κόσμο  
o πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ Α. Σελλιανάκης 
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Ο ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Κατασκευάστηκε μέσα σε μια πενταετία για να καλύψει τις ανάγκες των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώ-
νων στο Σότσι. Στην πραγματικότητα πρόκειται για διπλό έργο, τον αυτοκινητόδρομο Adler-Krasnaya 
Polyana και την αντίστοιχη σιδηροδρομική γραμμή, που συνδέουν την παραλία με την αλπική περιοχή 
του Καύκασου. Το συνολικό μήκος της διαδρομής είναι περίπου 40 χιλιόμετρα, αλλά παρόλα αυτά 
απαιτήθηκε η κατασκευή 37 χιλιομέτρων γεφυρών και 30 χιλιομέτρων σηράγγων.
Σύμβουλοι στον σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων ήταν Ιταλοί, Ισπανοί και Ελβετοί, καθώς ήσαν 
έργα ιδιαίτερα δύσκολα αφού τα εδάφη του Καύκασου χαρακτηρίζονται «ανώριμα βουνά», πρόκειται 
για εξαιρετικά μαλακά εδάφη, δίχως καθόλου βράχους. Έξι μεγάλα διατρητικά μηχανήματα και 14 
«συρμοί» μεταφοράς μπάζων, πάρα πολλές γεωτρήσεις και ανατινάξεις, απαιτήθηκαν για τη διάνοιξη 
των σηράγγων. Επίσης, χρειάστηκε να γίνουν πολλά έργα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς το 
Σότσι βρίσκεται σε επαφή με ένα από μεγαλύτερα φυσικά πάρκα της Ευρώπης.
Τα Ολυμπιακά έργα του Σότσι κόστισαν συνολικά περίπου 50 δισ. δολάρια, μεγάλο μέρος των οποίων 
απορροφήθηκαν τα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, αν και κάποιοι άφησαν υπόνοιες ότι τα μισά 
χρήματα διέρρευσαν σε μίζες, ισχυρισμοί που απαντήθηκαν με την επίκληση των πάνω από 1.500 
χιλιάδων επιθεωρήσεων και ελέγχων που έγιναν σε όλες τις φάσεις των κατασκευών, δίχως να προκύ-
ψει οτιδήποτε.

Μια εκκλησία σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από σκυρόδεμα, 
είναι αυτή που κτίστηκε στο Byeollae της Σεούλ, στη 
Νότια Κορέα. Οι NAMELESS Architecture ορα-
ματίστηκαν ένα σχέδιο ανάμεσα στη φύση και την 
τεχνητή. Η συγκεκριμένη εκκλησία έχει οριστεί να 
γίνει μέρος ενός νέου αστικού περιβάλλοντος στη 
συγκεκριμένη περιοχή, ταυτόχρονα και ορόσημό της. 
Έτσι αποφάσισαν να της δώσουν μια απλοϊκή μορφή, 
να χρησιμοποι-
ήσουν στο έπα-
κρο ένα υλικό, 
το σκυρόδεμα, 
το οποίο εξα-
σφάλισε την 
έκφραση μιας 

αφηρημένης έννοιας, αυτή της σταθερής κατασκευ-
ής, που εδράζεται σε ένα στιβαρό τοπίο και μετα-
φέρει τις αιώνιες θρησκευτικές άξιες σε μια εποχή 
που κυριαρχεί το απρόβλεπτο, όπως υποστηρίζουν οι 
εμπνευστές της.
Η κύρια αίθουσα της εκκλησίας βρίσκεται στον 
πρώτο όροφο, όπου οι πιστοί φτάνουν μέσα από το 
διαφανές λόμπι και μια σκοτεινή σκάλα, η οποία 
καταλήγει σε ένα φωτεινό κεφαλόσκαλο, φωτισμένο 
από το φυσικό φως που εισέρχεται από ένα πολύ με-
γάλο «παράθυρο» στο τέλος ενός προβόλου μήκους 
έξι μέτρων. Αυτός ο χώρος, κατά τους σχεδιαστές, 
γίνεται ένας φυσικός και πνευματικός ενδιάμεσος 
χώρος, που συνδέει την κάθε ημέρα με την πίστη. 
Όσο για την αίθουσα της εκκλησίας, είναι ένας χώρος 
απλός, έχει μια ήπια κλίση, η οποία δίνει μια αίσθηση 
άνεσης, σαν η λατρεία να γίνεται σε ένα μικρό λόφο. 
Η τόλμη του σχεδιασμού σε συνδυασμό με την γα-
λήνη, δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα, η οποία 
ταιριάζει με τον κύριο σκοπό του έργου.

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΣΑΝ ΤΗΝ … ΠΙΣΤΗ
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΔΥΟ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΖΟΥΝ 
ΤΡΟΪΚΑ-ΤτΕ- Στα 6 δισ. οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, 
εκτιμά η Αθήνα- Στα 8, οι εκπρόσωποι των πιστωτών μας • ΑΝΤ. 
ΣΑΜΑΡΑΣ: ΕΣΟΔΑ 150 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝ-
ΘΡΑΚΩΝ- Σε βάθος 25-30 ετών • ΦΡΕΝΟ ΤΡΟΪΚΑΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ • 450.000 ΑΤΟΜΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ • ΑΚΡΙΒΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ 
ΤΙΜΩΝ- Λόγω των μεγάλων περικοπών στους μισθούς • ΣΕ 45 
ΗΜΕΡΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΠ- Ξεκι-
νά ο διαγωνισμός πώλησης του 67% των μετοχών.
ΚΕΡΔΟΣ: Χωρίς τελική συμφωνία αναχώρησε η τρόικα από την 
Τράπεζα της Ελλάδος- ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ- Μελετούν τους φακέλους για να απαντή-
σουν την Τρίτη- Αναμένεται και η δημοσιοποίηση των ευρημάτων 
από τα stress tests • Στο 31% έχουν φθάσει τα κόκκινα δάνεια των 
ελληνικών τραπεζών- ΤΑ ΜΙΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟ-
ΝΤΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΛΙ ΕΠΙΣΦΑΛΗ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ! • Υπάρχουν 
εντολές αγοράς- ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ ΑΠΟΓΕΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΜΕ-
ΤΟΧΕΣ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Πέρασε το “φράγμα” των 1.300 μονάδων ο Δείκτης 
στο ΧΑ- ΕΥΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ- Νέα άνοδος 3,28% στο Χρηματι-

στήριο- Σε επίπεδα προ Μνημονίου, κάτω από 7% το επιτόκιο στα 
ομόλογα • Σημεία σύγκλισης τρόικας- Τράπεζας της Ελλάδος- 
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Στα 5,5 δισ. φθάνουν 
οι κεφαλαιακές ανάγκες • Αλλαγή φρουράς- ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΟΥ ΣΕΒ • Στο ταμείο των γενεών και 
στα μεγάλα έργα θα επενδυθούν οι πόροι- ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ- Αντ. Σαμαράς: Στα 150 δισ. τα έσοδα 
σε βάθος 25ετίας • Εκτιμήσεις ΣΕΤΕ: Η ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
ΦΕΡΝΕΙ 50.000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Θα πρέπει να προσεγγίσουμε την απόδοση 
των τελευταίων εκδόσεων- ΤΑ SPREADS ΦΕΡΝΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ- Οι τιμές βρίσκονται στα επίπεδα του 
Μαρτίου 2010 • ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 150 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ • 
Τράπεζα της Ελλάδος: Η πρώτη συνάντηση του κ. Προβόπουλου με 
τους ελεγκτές απέβη άκαρπη- Η ΤΡΟΪΚΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕ-
ΖΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ- Μετατίθεται για την άλλη εβδομάδα η γνωστοποίη-
ση της έκθεσης της BlackRock • Δάνεια: ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ Η ΑΥΞΗΣΗ 
ΣΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» • Χρηματιστήριο: ΑΛΜΑ 3,28% ΜΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΚΑΤ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΩΤΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ- 
Εντός των ημερών για Ιωάννινα και Πατραϊκό- Σαμαράς: Έσοδα 
150 δισ. σε 25- 30 έτη • ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΡΑ-
ΠΕΖΕΣ • ΡΩΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
• ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ- Αλλαγές στην 
παρακράτηση.
ΤΑ ΝΕΑ: ΕΡΝΤΟΓΑΝ, ΦΥΓΕ!- ΟΡΓΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ- Και νέο ηχητικό ντοκουμέντο στο Ίντερ-
νετ- Η αντιπολίτευση τον καλεί να δώσει δείγμα φωνής • NEIN 
ΑΛΛΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
ΕΘΝΟΣ: Μηνιαίες αυξήσεις 5-74 ευρώ για όλους τους συντα-
ξιούχους- ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ- Θα 
αποδίδονται τον επόμενο χρόνο με τον φόρο εισοδήματος • 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΥΣ 
• Συνάντηση με Προβόπουλο- ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο πρωθυπουργός προ-
εξοφλεί αβέβαια μελλοντικά κέρδη για προεκλογικούς λόγους- 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ!- Προβλέπει έσοδα από 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο έως 150 δισ. ευρώ σε βάθος 26-30 
ετών • ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- Σε νέο ραντεβού, μετά τις Απόκριες, του διοι-
κητή της ΤτΕ Γ. Προβόπουλου με την τρόικα θα αποσαφηνιστεί το 
ακριβές ύψος της κεφαλαιακής ζημιάς για τις τράπεζες • Από-
φαση του Συμβουλίου της Επικρατείας: ΝΟΜΙΜΟ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ 
ΣΤΗΝ ΕΡΤ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: 62 εκατ. από το υπουργείο Πολιτισμού τη 

διετία 2004-2005- ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΑΡΤΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΕ ΜΚΟ • 
Η κρίση στην Ουκρανία- ΜΠΡΑ ΝΤΕ ΦΕΡ ΑΝΑΤΟΛΗΣ- ΔΥΣΗΣ • 
«Όχι» σε συμβιβασμό- ΜΕΤΡΑ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΤΡΟΪ-
ΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΝΟ».
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Σούπερ οδηγός για 9,5 εκατομμύρια 
ασφαλισμένους- ΟΛΗ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 4.344 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕ-
ΝΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΕΟΠΥΥ • ΑΥΞΗΣΗ 5% ΕΩΣ 17% ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥ-
ΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΦΟΡΙΑΣ • Επεισόδια στη Ρωσόφωνη 
Ουκρανία, στρατιωτική άσκηση της Μόσχας, φυγή κεφαλαίων 
από τις τράπεζες- ΣΥΝΝΕΦΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Λόγω της μείωσης (κατά 3,9%) των εργοδοτι-
κών εισφορών- ΚΟΒΕΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Ο ΟΑΕΔ • 
Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ (ΚΑΙ) ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
ΕΣΤΙΑ: 200 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΛΙΓΩΤΕΡΟΙ ΚΑΦΕΔΕΣ!- Μείωσις αριθ-
μού- πολλαπλάσια εξοικονόμησις.
Η ΑΥΓΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΙΣ- Δέσμη μέτρων για τη διάσωση και την ανασυγκρότηση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασαν σε ειδική εκδή-
λωση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρας και οι βουλευτές Γ. 
Δραγασάκης, Γ. Σταθάκης.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΣΤΟΠ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ- ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ-
ΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Στρώνουν στη Γερμανία- «ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ» 
ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Αιφνιδιαστική «άσκηση» της Ρωσίας με 
250.000 άνδρες και χιλιάδες άρματα στα σύνορα με την Ουκρα-
νία- ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΤΑ ΤΑΝΚΣ Ο ΠΟΥΤΙΝ!!!
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ΕΣΟΔΑ 150 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΤΑ 
ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδες 1-21 | 27/02/2014

 Έσοδα ύψους 150 δισ. ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο 
σε βάθος 25-30 ετών, είναι δυνατόν να αποφέρει στα 
έσοδα του κράτους η εκμετάλλευση κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων στη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο 
και τη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου. Αυτή είναι η 
εκτίμηση του πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά, όπως τη 
διατύπωσε κατά τη χθεσινή επίσκεψη του στο υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ).
Οι σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο και τη θαλάσσια 
περιοχή νότια της Κρήτης έγιναν σε έκταση 220.000 
τετραγωνικών χιλιομέτρων από τη νορβηγική εταιρεία 
PGS και ολοκληρώθηκαν το 2013. Συνολικά, μαζί 
με τα δεδομένα από παλαιότερες έρευνες που είχε 
στη διάθεσή του το ΥΠΕΚΑ, έγιναν περίπου 30.000 
χιλιόμετρα ερευνών, που έχουν συγκεντρωθεί σε ενιαία 
βάση δεδομένων υπό τον τίτλο «Greece MegaProject», 
την οποία επισκέφθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός. 
Συγκεκριμένα, η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 12.500 
χιλιόμετρα νέων σεισμικών γραμμών, 9.000 χιλιόμετρα 
επανεπεξεργασμένων υφιστάμενων γραμμών και 9.000 
χιλιόμετρα πρόσθετων γραμμών, που έχουν ρυθμιστεί 
ώστε να συνδυάζονται με τα υπόλοιπα δεδομένα.
Η PGS έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία των 
δεδομένων που προέκυψαν από τις έρευνες και ήδη 
έχει ξεκινήσει η παρουσίαση τους σε διεθνή πετρελαϊκά 
συνέδρια. Εκκρεμεί, ωστόσο, η ερμηνεία των 
δεδομένων, η οποία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις αρχές Απριλίου.
Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα προκηρυχθεί ο 
διεθνής διαγωνισμός (γύρος παραχωρήσεων) για 
την παραχώρηση 10-15 θαλάσσιων «οικοπέδων» σε 
πετρελαϊκές εταιρείες, προκειμένου να ξεκινήσουν 
ερευνητικές γεωτρήσεις.
Σε εξέλιξη είναι επίσης η διαδικασία για την 
παραχώρηση των περιοχών Ιωαννίνων, Πατραϊκού 
Κόλπου και Κατάκολου για έρευνες. Οι διαγωνισμοί 
έχουν ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η υπογραφή των 
συμβάσεων με τους αναδόχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΥΠΕΚΑ, τα εκτιμώμενα απολήψιμα αποθέματα 
στον Πατραϊκό Κόλπο ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια 
βαρέλια, στα Ιωάννινα, 50-80 εκατομμύρια βαρέλια 
και στο Κατάκολο, 3 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ τα 
αναμενόμενα συνολικά έσοδα του Δημοσίου μόνο 
από τις δύο πρώτες περιοχές, σε βάθος 25ετίας, 
υπολογίζονται σε περίπου 11 δισ. ευρώ.
Ο Πρωθυπουργός επιστρέφθηκε το data room του 
υπουργείου, στο οποίο έχει συγκεντρωθεί το σύνολο 
των δεδομένων που έχουν προκύψει από τις έρευνες, 
οι οποίες έχουν γίνει κατά καιρούς στην ελληνική 
επικράτεια, ενώ στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και 

στη συμφωνία για μείωση της τιμής προμήθειας του 
φυσικού αερίου από την Gazprom που θα οδηγήσει 
όπως είπε - σε αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους 
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα δώσει ισχυρή 
ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
Ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε τη διαμόρφωση νέας 
εθνικής ενεργειακής στρατηγικής με πέντε άξονες που 
περιλαμβάνουν: 
- Έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων που θα 
γίνει με διαφάνεια, σεβασμό στο περιβάλλον και με τη 
μέγιστη δυνατή ελληνοποίηση του τεχνικού εργατικού 
δυναμικού.
- Αξιοποίηση των γεωπολιτικών συνεπειών που 
προκύπτουν από τη θέση της χώρας και του ρόλου που 
μπορεί να παίξει στη διακίνηση ενεργειακών πόρων 
προς την Ευρώπη.
- Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, καθώς τα έσοδα 
από τους υδρογονάνθρακες θα κατευθυνθούν στο 
ασφαλιστικό σύστημα, κατά το πρότυπο της Νορβηγίας 
αλλά και στη δημιουργία υποδομών.
- Συνέργειες με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, 
με στόχο ο ορυκτός πλούτος να γίνει εφαλτήριο για 
συνολική αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.
- Ανάδειξη της χώρας σε ενεργειακό κόμβο στους 
τομείς της έρευνας, παραγωγής και διακίνησης 
ενεργειακών προϊόντων.
Η εφαρμογή του σχεδίου, τόνισε ο κ. Σαμαράς, απαιτεί 
τόλμη, σχέδιο και διεθνείς συμμαχίες. Σημείωσε επίσης 
ότι όλες οι συμβάσεις θα κατατεθούν για κύρωση στη 
Βουλή, αρχής γενομένης από τις συμβάσεις για έρευνα 
στον Πατραϊκό Κόλπο και τα Ιωάννινα, οι οποίες - όπως 
είπε ο πρωθυπουργός - θα ολοκληρωθούν σύντομα. 
Αναφορικά δε, με τη συμφωνία για το φυσικό αέριο ο 
κ. Σαμαράς τόνισε ότι η νέα τιμή του φυσικού αερίου 
είναι πολύ πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και 
χαμηλότερη από τις τιμές που επικρατούν στην περιοχή, 
ανατρέποντας την εικόνα που επικρατούσε έως τώρα.   
Από την πλευρά του, ο υπουργός ΠΕΚΑ κ. I. Μανιάτης 
επισήμανε ότι έχουμε λόγους να είμαστε αποδεδειγμένα 
αισιόδοξοι. Έχουμε αναλογίες και γεωλογικά πρότυπα 
που μας δίνουν τη δυνατότητα να κοιτάζουμε το 
μέλλον με αισιοδοξία, πρόσθεσε ο κ. Μανιάτης και 
ευχαρίστησε τον κ. Σαμαρά για τη συμβολή του στην 
προσπάθεια αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, τόσο 
ως Πρωθυπουργός όσο και νωρίτερα, ως αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΦΡΕΝΟ ΤΡΟΪΚΑΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-19 | 27/02/2014

Οι αγορές δίνουν τον τόνο, αλλά η τρόικα ακόμα δεν 
έχει ανάψει το «πράσινο φως». Το αντικείμενο της 
διαφοράς δεν είναι άλλο από την επάνοδο της Ελλάδας 
στις αγορές, με τους επενδυτές να δείχνουν ότι είναι 
έτοιμοι να αναλάβουν και πάλι το «ελληνικό ρίσκο». 
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Ωστόσο, η τρόικα βάζει προς το παρόν φρένο στα σχέδια 
της κυβέρνησης και τις ορέξεις των αγορών, ζητώντας 
εγγυήσεις ότι ένα τέτοιο εγχείρημα δεν θα αποτύχει. 
Κάτι που προτίθεται να κάνει το οικονομικό επιτελείο, 
δεδομένου ότι υψηλόβαθμα στελέχη του αναφέρουν 
στην «Κ» ότι οι πιέσεις επενδυτών για ένα νέο ελληνικό 
ομόλογο «είναι ισχυρές».
Πάντως, χθες οι αγορές έδειξαν ότι σταδιακά 
εμπιστεύονται και πάλι την ελληνική οικονομία. 
Ενδοσυνεδριακά, η απόδοση του 10ετους ομολόγου 
υποχώρησε ακόμα και στο 6,94% σπάζοντας το φράγμα 
του 7% και επιστρέφοντας στα επίπεδα του Απριλίου 
2010. Δηλαδή, στα επίπεδα προ Μνημονίου.
«Οι αγορές έχουν αρχίσει να τιμολογούν μία νέα έκδοση 
ομολόγων 5ετούς διάρκειας εντός του Απριλίου», 
ανέφεραν στην «Κ» αναλυτές με έδρα το Λονδίνο 
σχολιάζοντας τις θετικές εξελίξεις των τελευταίων 
ημερών στην ελληνική αγορά ομολόγων. Οι ίδιοι 
υποστηρίζουν ότι εφόσον δεν υπάρξει κάποια ιδιαιτέρως 
αρνητική είδηση για την Ελλάδα (όπως για παράδειγμα 
αναφέρουν το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί «τρύπα» 1 
δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό εξαιτίας της εφαρμογής 
των δικαστικών αποφάσεων για τα ειδικά μισθολόγια), 
οι εξελίξεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν με ασφάλεια 
την Ελλάδα σε μία νέα έκδοση 5ετών ομολόγων τον 
ερχόμενο Απρίλιο, το επιτόκιο της οποίας θα μπορούσε 
να βρεθεί και ελαφρώς κάτω του 6%.
Στο υπουργείο Οικονομικών επιμένουν ότι η απόπειρα 
θα γίνει στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, αλλά στο 
επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου δεν έχουν αποκλείσει 
το ενδεχόμενο της εξόδου στις αγορές και πριν από 
τις Ευρωεκλογές του Μαΐου. Πάντως, ανεξαρτήτως του 
πότε θα γίνει η προσπάθεια, η ελληνική κυβέρνηση και 
το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να πείσουν την 
τρόικα ότι το εγχείρημα δεν θα αποτύχει.
Οι εκπρόσωποι των δανειστών της χώρας διαφωνούν 
έως τώρα με την επάνοδο της Ελλάδας στις αγορές. 
Το επιχείρημα είναι ότι ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί 
οι κατάλληλες συνθήκες στην ελληνική οικονομία 
που θα διασφαλίσουν την επιτυχία της νέας έκδοσης. 
Στο πλαίσιο αυτό το οικονομικό επιτελείο αναμένεται 
τις επόμενες ημέρες να παρουσιάσει στην τρόικα τις 
απαραίτητες εγγυήσεις που θα αποδεικνύουν πως μία 
νέα έκδοση 5ετών ομολόγων ύψους 1,5-2 δισ. ευρώ 
είναι «καταδικασμένη» να επιτύχει. Γεγονός που θα 
αναδείξει και το κατά πάσο οι ανησυχίες της τρόικας 
είναι πραγματικές ή προσχηματικές υποκρύπτοντας 
άλλους -πολιτικούς κυρίως- λόγους για του ς οποίους 
αρνούνται έως τώρα την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές.
- Υψηλό παραμένει το κόστος δανεισμού 
Παρά το γεγονός ότι οι πιέσεις στην ελληνική αγορά 
ομολόγων αποκλιμακώνονται, είναι σαφές ότι η Ελλάδα 
δεν έχει φθάσει ακόμα στο κατάλληλο σημείο για να 
μπορεί να δανειστεί μεγάλα ποσά. Εκτός της απόδοσης 

του ελληνικού 10ετούς ομολόγου που υποχώρησε σε 
επίπεδα προ Μνημονίου, η διαφορά απόδοσης (spread) 
των ελληνικών 10ετών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων 
γερμανικών μειώθηκε στις 545 μονάδες βάσης χθες 
(από 565 μονάδες προχθές) και επανήλθε στο σημείο 
που βρίσκονταν τον Ιούνιο του 2010.
Αν και τα μεγέθη είναι ακόμα μικρά, η πορεία των 
τελευταίων ημερών είναι ενδεικτική της τάσης των 
επενδυτών. Η ανεπαρκής ρευστότητα στην Ηλεκτρονική 
Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ), δεδομένου ότι 
διαπραγματεύονται μόλις 30 δισ. ευρώ ομολόγων 
(επί συνολικού χρέους περίπου 320 δισ. ευρώ), δεν 
επιτρέπει τις αγοραπωλησίες μεγάλων όγκων. Όμως, 
τα 5 εκατ. ευρώ αγορές και πωλήσεις ελληνικών 
ομολόγων της Δευτέρας, έγιναν 17 εκατ. ευρώ την Τρίτη 
και 21 εκατ. ευρώ χθες, ενώ στο οικονομικά επιτελείο 
επεξεργάζονται τρόπους για να δώσουν μεγαλύτερο 
«βάθος» στην αγορά, ώστε να μπορούν να γίνονται 
περισσότερες πράξεις.
Πάντως, είναι ξεκάθαρο ότι η όποια κίνηση της Ελλάδας 
στις αγορές δεν θα γίνει για να καλυφθεί το μεγαλύτερο 
μέρος των χρηματοδοτικών της αναγκών, αλλά ένα 
πολύ μικρό κομμάτι. Το κόστος δανεισμού παραμένει 
υψηλό έστω κι αν ένα νέο δετές ομόλογο έχει επιτόκιο 
μικρότερο του 6%.
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ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ενδιαφερόμενο τη Lamda 
Developments εκπνέει σήμερα το περιθώριο 
κατάθεσης δεσμευτικών οικονομικών προσφορών 
για τη διεκδίκηση της Ελληνικό ΑΕ. Υπενθυμίζεται 
ότι η Qatari Diar έχει αποχωρήσει προ διμήνου από 
τη διεκδίκηση του Ελληνικού, η ισραηλινή εταιρεία 
Elbit Cochin Island ανακοίνωσε ότι αποσύρεται, ενώ 
η London and Regional Properties ζητά παράταση 4 
μηνών από το ΤΑΙΠΕΔ. Έτσι, η Lamda Developments 
είναι η μόνη που διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον 
της για την Ελληνικό AE και αναμένεται να καταθέσει 
δεσμευτική προσφορά σήμερα. Σημειώνεται ότι 
μη δεσμευτικές προσφορές είχαν καταθέσει και οι 
τέσσερις εταιρείες στην πρόσκληση ενδιαφέροντος 
από το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων. Σύμφωνα με το 
Reuters, n ισραηλινή εταιρεία σημειώνει ότι «δυστυχώς, 
δεν μπορούμε να υποβάλουμε προσφορά, εκτός και 
αν δοθούν συγκεκριμένες διευκρινίσεις και γίνουν 
βελτιώσει στην τελική συμφωνία», άποψη την οποία δεν 
συμμερίζεται το ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με πηγές.


