
Στη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς 
(ΟΛΠ), προχώρησε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνι-

κού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Με τη Γαλλία να μπαίνει υπό αυξημένη επιτήρηση 
από τις Βρυξέλλες, λόγω έλλειψης ανταγωνιστι-
κότητας της οικονομίας της και υψηλού επιπέδου 
του χρέους της (καθεστώς που ισχύει για την 
Ισπανία και την Ιρλανδία που μόλις βγήκαν από 
τη «δαμόκλειο σπάθη» του «μνημονίου»), γίνεται 
φανερό πως η επιδίωξη των ΗΠΑ να αναληφθούν 
από την Ευρώπη οικονομικά μέτρα κατά της Ρωσί-
ας εξ’ αφορμής της Ουκρανίας, είναι εξαιρετικά 
δύσκολο, αν όχι ανέφικτο.
Οι οικονομικές σχέσεις Ρωσίας - κρατών μελών 
της Ευρωζώνης έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τε-
λευταία χρόνια και τυχόν αναστολή τους, θα οδη-
γούσε σε μεγάλη ανατροπή της οικονομίας, την 
οποία η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει. Η υποψία, 
που ευλόγως υφέρπει, είναι αν αποτελεί αυτό τον 
κύριο στόχο των ΗΠΑ και τα περί ανεξαρτησίας της 
Ουκρανίας συνιστούν δευτερεύοντα λόγο.
Είναι ενδεικτικό πως ενώ τα αμερικανικά ΜΜΕ 
κάνουν λόγο για μια Ευρώπη που «εμφανίζεται 
διαιρεμένη» (Washington Post), ή ότι «οι ΗΠΑ και 
οι Ευρωπαίοι οφείλουν να προετοιμάσουν σχέδια 
εκτάκτου ανάγκης για μια ενδεχόμενη κλιμάκωση 
της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία» (New York 
Times) ή έναντι μιας μονομερούς προσάρτησης 
της Κριμαίας «ο Λευκός Οίκος πρέπει να σφυρη-
λατήσει μια ισχυρή και ενωμένη διεθνή απάντηση 
στην αρπαγή της Ουκρανίας από τον Πούτιν» (Wall 
Street Journal), οι αναλυτές διατυπώνουν επιφυ-
λάξεις για τις προοπτικές των οικονομικών μέτρων 
που συζητούνται, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι 
«πιθανές κυρώσεις» δεν θα προκαλέσουν ζημιά 
μόνο στη Ρωσία, αλλά και στις αγορές και σε 
επιχειρήσεις δυτικών χωρών.
Πάντως και μόνο η αναταραχή, δημιουργεί προ-
βλήματα στην οικονομία.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ  
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

Διευρύνεται το αγωνιστικό μέτωπο, 
στενεύει ο κλοιός για τον πρόεδρο 

του ΕΤΑΑ
Ακυρώθηκε γα μία ακόμη φορά, 
λόγω έλλειψης απαρτίας η χθεσινή 
συνεδρίαση του ΔΣ ΕΤΑΑ, ενώ πα-
ράλληλα οδηγείται σε πλήρη απο-
μόνωση ο πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ 
Αντώνης Σελλιανάκης, εξαιτίας της 
επιμονής του να επιβάλλει  όπως 
καταγγέλθηκε πραξικοπηματικά, 
σε συνεννόηση με τον υπουργό 
Εργασίας Γ. Βρούτση, την απο-
στολή προς το  Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κα-
ταλόγου των ληξιπρόθεσμων ασφα-
λιστικών εισφορών, που θα έχει ως 
συνέπεια  να ξεκινήσουν άμεσα 
οι κατασχέσεις των περιουσιακών 
στοιχείων χιλιάδων επιστημόνων, οι 
οποίοι αποδεδειγμένα μαστίζονται 
από την φτώχια και την ανεργία. Το 
αγωνιστικό μέτωπο  για την αντιμε-
τώπιση των ασφαλιστικών θεμάτων,  
που απασχολούν τους επιστημονι-
κούς κλάδους διευρύνεται συνε-
χώς. Στο δρόμο που άνοιξε το ΤΕΕ, 
από κοινού με τους συλλόγους και 
τις συλλογικότητες των μηχανικών 
προστίθενται πλήθος δικηγόρων, οι 
οποίοι παίρνουν μέρος στις κινητο-
ποιήσεις στα κεντρικά γραφεία του 
ΕΤΑΑ,  με αίτημα να ακυρωθούν 
στην πράξη οι επαίσχυντες κατα-
σχέσεις περιουσιακών στοιχείων, 
λόγω ασφαλιστικών οφειλών.  Στη 
χθεσινή συγκέντρωση στο ΕΤΑΑ, 
δίπλα στον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρή-

στο Σπίρτζη, που έχει σταθερή 
παρουσία στις κινητοποιήσεις των 
μηχανικών παραβρέθηκε ο νεοε-
κλεγείς πρόεδρος του ΔΣΑ Βασίλης 
Αλεξανδρής, μαζί με πλήθος δικη-
γόρων. Στα γραφεία του ΕΤΑΑ οι 
συγκεντρωμένοι άνοιξαν διαλογική 
συζήτηση με τον πρόεδρο του ΔΣ 
ΕΤΑΑ Α. Σελλιανάκη, ο οποίος επέ-
μενε στην διαδικασία αποστολής 
των οφειλών μέσω ΚΕΑΟ, χωρίς να 
απαντά πειστικά και επί της ουσίας 
σε βροχή ερωτήσεων που δέχθη-
κε, για το γεγονός ότι προχωρά σε 
μονομερείς αποφάσεις, παρακά-
μπτοντας  τα μέλη του ΔΣ ΕΤΑΑ.  Το 
κλίμα ηλεκτρίστηκε πολλές φορές. 
Πολλοί από τους συγκεντρωμένους  
με συνθήματα όπως «της τρόικας 
τσιράκι είσαι Σελλιανάκη» αποδοκί-
μασαν τον πρόεδρο του ΕΤΑΑ, ενώ 
αρκετοί μηχανικοί και δικηγόροι 
πήραν τον λόγο  και τον κάλεσαν 
αν δεν μπορεί να προστατέψει τα 
πραγματικά συμφέροντα του Ταμεί-
ου και των ασφαλισμένων να παραι-
τηθεί. 

Η άρνηση του 
προέδρου του ΔΣ  
ΕΤΑΑ να δώσει 
πειστικές εξηγή-
σεις στους ασφα-
λισμένους και η 
άκαμπτη στάση 
του προκάλεσαν 
την οργή των συ-
γκεντρωμένων.  

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

 Το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος προσκαλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 
24/03/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 
1ος όροφος ).  Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 
31/03/2014 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 
Σε περίπτωση και πάλι μη απαρτίας, η Γενική συνέλευση θα γίνει οριστικά στις 07/04/2014 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 17:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος ). 
Ημερησία διάταξη της Συνέλευσης: 
- Έκθεση Πεπραγμένων από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΤΣ 
- Αρχαιρεσίες για την εκλογή Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής για την τριετία 2014-2017. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣυΝΕΛΕυΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ 7-3-2014

ΑΘΗΝΑ
➦ Ημερίδα με θέμα: «Ανάπτυξη Επαγγελμα-
τικού Περιγράμματος για Στελέχη Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων –SWFM-QF» διεξάγεται 
σήμερα (10:00-15:00) στο Εκθεσιακό κέντρο 
HELEXPO, στην έκθεση Environtec 2014, 
από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 
Προστασίας Περιβάλλοντος.  Η εκδήλωση 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο συμμετοχής 
του ΠΑΣΕΠΠΕ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
«Leonardo Da Vinci».
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Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

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

Πανελλαδικό επιχειρηματικό συνέδριο

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

ΕΣΠΕΡΙΔΑ: Εσπερίδα με τίτλο: «Η θέση της γυναί-
κας στην αρχαία και την σύγχρονη εποχή» 
ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστη-
μόνων (ΣΕΕ)

9 
Μαρτίου

2014

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Διακρατική Ημερίδα για τα Από-
βλητα Τροφίμων»  
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Ανα-
πτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 
Ελληνική Εταιρεία Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλήτων

14 
Μαϊου
2014

Το 2ο πανελλαδικό επιχειρηματικό συνέδριο 
"BUSINESS MENTALITY" με τίτλο: "Γρήγορες 
Νίκες" θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 
Μαρτίου 2014, στο ξενοδοχείο Hyatt Regency 
της Θεσσαλονίκης.
 Το συνέδριο του Business Mentality απευθύνε-
ται σε ήδη δραστηριοποιούμενους επιχειρημα-
τίες αλλά και σε νέους ανθρώπους που έχουν 
όραμα να ξεκινήσουν  το πρώτο τους επιχειρη-
ματικό βήμα.
Την Παρασκευή  28 Μαρτίου 2014 στις 17:00 έως 
22:00 θα γίνουν τα workshops και το Σάββατο  
29 Μαρτίου 2014 στις 14:00 έως 18:00 θα ακο-
λουθήσουν οι ομιλίες επιχειρηματιών.  
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, για δεύτερη 
χρονιά οι επιχειρηματίες μέσα από τις ομιλί-
ες τους θα μοιραστούν όλη τους την πορεία, 
τις δυσκολίες, ακόμη και αποτυχίες που τους 
οδήγησαν τελικά στην επιτυχία, ώστε να μπορέ-
σουν να εμπνεύσουν και άλλους ανθρώπους να 
υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα.
«Σκοπός του Business Mentality  είναι να 
ενισχύσει και να προωθήσει το επιχειρηματικό 
πνεύμα και τη νοοτροπία στην κοινωνία και τους 

πολίτες, ιδιαίτερα της νεολαίας ώστε να δώσει 
μια νότα αισιοδοξίας και να ενθαρρύνει την 
επιχειρηματική δραστηριότητα», υπογραμμίζεται 
στην ίδια ανακοίνωση.
Βασικές θεματικές ενότητες της εκδήλωσης: 
Πωλήσεις, Εξαγωγές, Καινοτομία και Επιχειρη-
ματικότητα, Στρατηγική Επικοινωνία
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω της ιστοσε-
λίδας: www.business-mentality.com.

Αρχαιολογικό συνέδριο για τις ανασκαφές του 2013 
στη Μακεδονία και τη Θράκη θα πραγματοποιηθεί από 
13 έως 15 Μαρτίου 2014, στην Αίθουσα Τελετών του 
παλαιού κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Κατά 
τη διάρκεια των εργασιών θα πραγματοποιηθούν 78 
σχετικές ανακοινώσεις. Φέτος, είναι η εικοστή έβδομη 
χρονιά που διεξάγεται η ετήσια Αρχαιολογική Συνά-
ντηση  στις οποίες και παρουσιάζεται πληθώρα νέου 
αρχαιολογικού υλικού, δημοσιοποιούνται σημαντικές 
ανακοινώσεις και διατυπώνονται γόνιμες παρατηρή-
σεις και συνθετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις σχετι-
κές με τις αρχαιότητες της Μακεδονίας και Θράκης. 

Αρχαιολογικό συνέδριο, 
στη Θεσσαλονίκη

 
«Οινόραμα και Ελαιοτεχνία» 
 Από σήμερα 7, ως τις 10 Μαρτίου 2014 -στο 
Ολυμπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας, στο πρώην 
Δυτικό Αεροδρόμιο, στην Αθήνα- πραγματο-
ποιείται η 12η έκθεση οίνων και αποσταγμάτων 
Οινόραμα και η 6η έκθεση ελιάς και ελαιολά-
δου Ελαιοτεχνία. Αναλυτικές πληροφορίες για 
το Οινόραμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: 
www.oenorama.com , ενώ για την Ελαιοτεχνία 
στο site: www.eleotexnia.gr
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Η ΟΣΕΤΕΕ, με ανακοίνωση της, (υπογράφουν ο πρόεδρος Ανδρέας 
Στοϊμενίδης και ο γενικός γραμματέας Στέργιος Σκουτέλας) αναφέ-
ρουν ότι «η οικογένεια της ΟΣΕΤΕΕ και ο τεχνικός κλάδος, θρηνούν 
την απώλεια του  Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων Δομικής 
Κρήτης, Γιάννη Μακριδάκη.  Ο Γιάννης υπήρξε ένα υπόδειγμα ακέραι-
ου, καθαρού και αδέσμευτου αγωνιστή,  με καθημερινές μικρές και 

μεγάλες νίκες, σε έναν πολύ δύσκολο τομέα όπως είναι  ο καθαρά 
ιδιωτικός του τεχνικού κλάδου στα χρόνια του μνημονίου.  Τον χάσαμε 
πολύ νέο. Το παράδειγμα του, θα μας οδηγεί στα επόμενα μας  βήματα. 
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τη σύ-
ζυγο  του και την κόρη του.  Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε  στον 
Κρουσσώνα  Ηρακλείου». 

Ως το τέλος Ιουνίου του 2014 προβλέπεται, σύμφωνα με το χρο-
νοδιάγραμμα του ΥΠΕΚΑ, να ολοκληρωθεί η αποκρατικοποίηση 
του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΑΔΜΗΕ, θυγατρική της ΔΕΗ που ελέγχει τα δίκτυα μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας). Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής Α. Παπαγεωργίου απέστειλε σήμερα 
στη Βουλή σχέδιο της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδι-
αφέροντος για την πώληση του 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, το 
οποίο ετοιμάσθηκε από τη ΔΕΗ, προκειμένου να ενημερωθεί η 
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Σύμφωνα με το κείμενο της 
πρόσκλησης, τίθενται κριτήρια οικονομικής και τεχνικής επάρ-
κειας για τους υποψήφιους επενδυτές ενώ παρέχεται η δυνατότη-
τα να παραμείνει στο Δημόσιο για μια πενταετία το μάνατζμεντ του 
ΑΔΜΗΕ, στην περίπτωση που ο επενδυτής δεν έχει εμπειρία στη 
διαχείριση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλυτικότερα: Η δια-
δικασία αποκρατικοποίησης διακρίνεται σε δύο φάσεις: το στάδιο 
της προεπιλογής που ολοκληρώνεται με την ανακήρυξη των Προ-
επιλεγέντων Επενδυτών και την τελική φάση που ολοκληρώνεται 
με την ανακήρυξη του Προτιμητέου Επενδυτή και την υπογραφή 
της σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών και της συμφωνίας μετό-
χων. Όπως επισημαίνεται στην πρόσκληση, εκτιμάται ότι η Φάση Β 
θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2014. Προϋπόθεση 
συμμετοχής είναι ο μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων ή (για τους 
διαχειριστές κεφαλαίων) τα διαθέσιμα κεφάλαια την τελευταία 
τριετία να ξεπερνά τα 350 εκατ. ευρώ. Κάθε ενδιαφερόμενος θα 
πρέπει επίσης να έχει εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών εντός των 
τελευταίων πέντε ετών στην ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και 
συντήρηση περιουσιακών στοιχείων με παρόμοια χαρακτηριστικά 
με αυτά του ΑΔΜΗΕ (εμπειρία στη λειτουργία Δικτύων Μεταφοράς 
Ενέργειας), ή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών εντός των τελευ-
ταίων πέντε ετών στην ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και συ-
ντήρηση υποδομών ενέργειας και/ή συγκρίσιμων περιουσιακών 
στοιχείων ρυθμιζόμενων υποδομών. Στην περίπτωση σύμπραξης, 
τα Τεχνικά Κριτήρια πρέπει να πληρούνται από ένα μέλος με συμ-
μετοχή τουλάχιστον 10% στη σύμπραξη. Ο Ενδιαφερόμενος δεν θα 

υποχρεούται να πληροί τα τεχνικά κριτήρια υπό την προϋπόθεση 
ότι θα δεσμευτεί να παραχωρήσει πλήρως τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ 
στο Ελληνικό Δημόσιο για χρονικό διάστημα ίσο με τουλάχιστον 
5 έτη. Το υπόλοιπο 34 % των μετοχών θα πουληθεί στο Ελληνικό 
Δημόσιο, στην τιμή που θ προκύψει από το διαγωνισμό. Το Δη-
μόσιο θα έχει έτσι καταστατική μειοψηφία στην εταιρία. Το ανα-
πτυξιακό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις 
επενδύσεις για τη διασύνδεση των νησιών και της Κρήτης με το 
ηπειρωτικό δίκτυο, με τις οποίες μειώνεται σημαντικά το κόστος 
ηλεκτροπαραγωγής καθώς τα μη διασυνδεδεμένα νησιά ηλεκτρο-
δοτούνται από πετρελαϊκές μονάδες. Το πρόγραμμα αποκρατικο-
ποίησης της ΔΕΗ περιλαμβάνει επίσης τον διαχωρισμό και πώ-
ληση λιγνιτικών, υδροηλεκτρικών και μονάδων φυσικού αερίου.

Από την ΕΚΧΑ Α.Ε ανακοινώθηκε ότι συγκροτή-
θηκε χθες σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση 
ΑΕ.  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
εταιρείας αναλαμβάνει ο κ. Ηλίας Λιακόπουλος, 

Μαθηματικός. Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. εκλέχθηκαν 
ο Πολιτικός Μηχανικός κ. Νίκος Ζυγούρης και η 
Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός κα Αλίκη 
Φατούρου. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι: Μισιρλόγλου Συμεών, Αγρο-

νόμος- Τοπογράφος Μηχανικός. Κατσάμπαλος 
Κωνσταντίνος-Βασίλειος, Αγρονόμος-Τοπογρά-
φος Μηχανικός, Καθηγητής ΑΠΘ. Σαμπάνης 
Ιωάννης, Δικηγόρος. Τσιλιβίτη Εβίτα, Πολιτικός 
Μηχανικός. 

Θλίψη για την απώλεια του Γιάννη Μακριδάκη 

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Προωθείται η αποκρατικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

Νέο ΔΣ στην ΕΚΧΑ ΑΕ



Απλοποιούνται οι διαδικασίες για την εκτέλεση έργων αξιοποίη-
σης υδάτινων πόρων τόσο για την ύδρευση όσο και για την αγρο-
τική αλλά και τη βιομηχανική χρήση με νέα νομοθετική ρύθμιση 
που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα για τα οποία 
απαιτείται άδεια είναι οι υδροληψίες από ρέματα και λίμνες, οι 
γεωτρήσεις και τα φρεάτια κάθε χρήσης καθώς και έργα αγωγών 
μεταφοράς νερού καθώς και οι δεξαμενές αποθήκευσης. Επιπλέ-
ον, απαιτείται άδεια χρήσης για την ύδρευση, την αγροτική και 
βιομηχανική χρήση αλλά και την ενεργειακή χρήση του νερού. 
Δεν απαιτείται άδεια χρήσης ή και εκτέλεσης έργων όταν τα ση-
μεία της υδρολοψίας είναι ανενεργά. Όταν γίνονται γεωτρήσεις 
για επιστημονικούς λόγους αλλά και όταν χρησιμοποιούνται τα 

επιφανειακά ή τα υπόγεια νερά για την παραγωγή θερμότητας. Οι 
άδειες χρήσης και εκτέλεσης έργων εκδίδονται από τον Γενικό 
Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας δι-
εύθυνσης υδάτων. Και τα πρόστιμα για τους παραβάτες ξεκινούν 
από 500 ευρω και μπορούν να φθάσουν και τα 10.000 ευρω. Το 
σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης τέθηκε χθες σε δημόσια 
διαβούλευση από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Σταύ-
ρο Καλαφάτη και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρου-
αρίου. «Στόχος μας είναι η ορθολογική και αειφορικη διαχείριση 
του πολυτίμου υδάτινου πόρου μας», επεσήμανε μεταξύ άλλων, ο 
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος.

Αξιοποίηση υδάτινων πόρων

Οριακή υποχώρηση κατέγραψε η ανεργία το 
Δεκέμβριο του 2013 καθώς διαμορφώθηκε στο 
27,5%, από 27,6% το Νοέμβριο, ποσοστό ελα-
φρώς χαμηλότερο από το ιστορικό ρεκόρ του 
27,7% που σημειώθηκε στο δίμηνο Σεπτεμβρίου 
– Οκτωβρίου, αλλά υπερδιπλάσιο της ανεργίας 
στην ευρωζώνη που κινείται στο 12%. Αναλυτικά 
σύμφωνα με την «Ημερησία», το ποσοστό ανερ-
γίας στην Ελλάδα εμφανίζεται σταθεροποιημένο 
σε υψηλά επίπεδα τους τελευταίους μήνες, κα-
θώς τείνει να αναχαιτιστεί ο εκρηκτικός ρυθμός 
ανόδου της ανεργίας, η οποία υπερτριπλασιά-
στηκε από το 2008 που ξεκίνησε η ύφεση στη 
χώρα. Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας, με 
τον αριθμό των ανέργων να υποχωρεί ελαφρώς 
στα 1.349.495 άτομα το Δεκέμβριο, παραμένουν 
εξαιρετικά δύσκολες, παρά τις ενδείξεις για 
ισχνή ανάκαμψη που καταγράφονται σε συγκε-
κριμένους κλάδους. Μάλιστα οικονομολόγοι 
εκτιμούν πως η μετακύλιση του οφέλους από 
τη βελτίωση άλλων δεικτών οικονομικής δρα-
στηριότητας στην αγορά εργασίας θα απαιτήσει 
τουλάχιστον δύο τρίμηνα και τη συνδρομή μιας 
καλής τουριστικής σεζόν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε 
χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το Δεκέμ-
βριο του 2013:
-Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.349.495 άτομα και 
αυξήθηκαν κατά 48.551 άτομα σε σχέση με το 
Δεκέμβριο του 2012 ενώ μειώθηκαν κατά 10.864 
άτομα σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2013.
-Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 3.555.084 άτο-
μα και μειώθηκαν κατά 5.418 άτομα σε σχέση 
με το Νοέμβριο του 2013 και κατά 99.226 άτο-
μα σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2012. Οι 
οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή όσοι δεν εργά-
ζονται ούτε και αναζητούν εργασία αυξήθηκαν 
κατά 47.229 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο 

του 2012 και κατά 4,453 άτομα σε σύγκριση με 
το Νοέμβριο του 2013
-Το ποσοστό ανεργίας των νέων διαμορφώθηκε 
στο 55,1%, από 61,4% το Νοέμβριο, καταγράφο-
ντας σημαντική υποχώρηση, ενώ η ανεργία στις 
πλέον παραγωγικές ηλικίες των 25 – 34 ετών και 
35 – 44 ετών κινήθηκε στο 37,4% και στο 24,2% 
αντιστοίχως.
-Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες διαμορφώ-
θηκε στο 31,6% και στους άνδρες στο 24,5%. Σε 
επίπεδο περιφερειών τα υψηλότερα ποσοστά 
ανεργίας καταγράφηκαν στην Ήπειρο – Δ. Μα-
κεδονία (30,4%), Μακεδονίας & Θράκης (28,8%) 
και Αττικής (27,9%).
-Αύξηση στον ΟΑΕΔ: Αύξηση των ανέργων κατά 
3,56% (1.062.509 άτομα από 1.025.954) και των 
μακροχρόνια ανέργων κατά 20,31% (423.025 από 
351.621) κατέγραψε ο ΟΑΕΔ μεταξύ Ιανουαρίου 

2013 και Ιανουαρίου 2014. Με βάση τα συγκρι-
τικά στοιχεία, στις λίστες ανεργίας του ΟΑΕΔ, 
τον πρώτο μήνα του '14, ήταν 854.659 άνεργοι 
που αναζητούσαν εργασία και επιπλέον 205.850 
που δεν αναζητούσαν εργασία ενώ οι άνεργοι 
σε κατάσταση ανεργίας για διάστημα πάνω από 
1 χρόνο έφτασαν τους 483.548 (423.025 αναζη-
τούντες εργασία και 60.523 μη αναζητούντες) 
δηλαδή το 45,5% του συνολικού αριθμού των 
εγγεγραμμένων στον Οργανισμό και το 49,50% 
σε σχέση με τους άνεργους που αναζητούσαν 
εργασία (δηλαδή 1 στους 2). Η αύξηση της δι-
άρκειας της ανεργίας σε συνδυασμό με τα αυ-
στηρότερα κριτήρια επιδότησης που ισχύουν 
είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των 
επιδοτούμενων από τον ΟΑΕΔ ανέργων στους 
174.178 (ποσοστό 16,4%) από 224.610 που ήταν 
τον Ιανουάριο του '13.

ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 1.349.495  ΑΤΟΜΑ

Στο 27,6% η ανεργία!
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ΠΛΟΙΑ …DROME

Το Πεκίνο ταλανίζεται από τα αυτοκίνητα, το Χονγκ 
Κονγκ από τα πλοία. Και οι δυο μεγαλουπόλεις 
της Κίνας υποφέρουν με διαρκώς αυξανόμενη 
συχνότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η 
οποία, ειδικά στο μεγάλο κινεζικό λιμάνι εφέτος, 
αυξήθηκε ως προς τις ημέρες κατά 28%, φτάνοντας 
τις 303 ημέρες με «νέφος» πάνω από τα όρια !
Οι μετρήσεις που έχουν γίνει στο Χόνγκ Κονγκ 
έχουν καταδείξει ότι το 50% της ρύπανσης προ-
έρχεται από τα σκάφη, που απορρίπτουν στην 
ατμόσφαιρα τα επικίνδυνα σωματίδια PM 2,5. Η 
ρύπανση από τη ναυτιλία «κατηγορείται» για τους 
περισσότερους από τους 385 νεκρούς που απο-
δίδονται στις συνέπειες του διοξείδιου του θείου, 
ενώ η φωτογραφία με φόντο τη θάλασσα, απαιτεί 
πλέον …σκηνικό !
Η κατάσταση επιδεινώνεται αφενός γιατί δεν 
υπάρχουν κανονισμοί που να επιβάλλουν στα πλοία 
τη χρήση καθαρότερων καυσίμων κατά την είσοδο 
τους στον κόλπο του Χόνγκ Κονγκ, αφετέρου γιατί 
ο αριθμός των πλοίων που καταφτάνουν στην πόλη 
αυξάνεται συνεχώς λόγω …πλούτου, που από 
τη μια αυξάνει την κατανάλωση, απ’ την άλλη τις 
εξαγωγές.
Όπως επισημαίνουν επιστήμονες που ασχολούνται 
με το θέμα «η πόλη έχει μείνει πίσω σε σχέση με 
άλλες περιοχές στον κόσμο, όπως η Σιγκαπούρη, 
η οποία έχει κανονισμούς που απαιτούν τα πλοία 
να χρησιμοποιούν καθαρότερα καύσιμα, μια 
πρωτοβουλία που είναι γνωστή ως η περιοχή του 
ελέγχου των εκπομπών (ECA). Αντίστοιχα μέτρα 
υφίστανται, επίσης, στη Βόρειο Αμερική και στην 
Ευρώπη». Αντίθετα στο Χονγκ Κονγκ τα πλοία καίνε 
το φθηνότερο και πιο επικίνδυνο πετρέλαιο με πε-
ριεκτικότητα 3,5% σε θείο, έναντι 0,5% στις περιοχές 
όπου ισχύουν μέτρα.

ΦΕΡΝΕΙ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ

Μετά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, η Rolls-Royce Blue 
Ocean αποφάσισε να φέρει και τα ρομποτικά φορτηγά πλοία, τα οποία «εντός της δεκαετί-
ας», όπως υπογραμμίζει, θα μπορούν να ταξιδεύουν σε συγκεκριμένα και προκαθορισμένα 
δρομολόγια άνευ πληρώματος. Η τεχνολογία υπάρχει και προς επιβεβαίωση, στα κεντρικά 
της γραφεία της στο Άλεσουντ της Νορβηγίας, έχει εγκαταστήσει ένα σύστημα εικονικής 
πραγματικότητας, με προσομοίωση γέφυρας πλοίου, με θέα 360 μοιρών, απ’ το οποίο στο 
μέλλον οι καπετάνιοι θα μπορούν να κατευθύνουν τα πλοία που θα κινούνται στη Βαλτική. 
Τέτοια κέντρα μπορούν να δημιουργηθούν σε διάφορα σημεία του πλανήτη αναφέρει στις 
ανακοινώσεις της.
Η μετάπτωση από τα συμβατικά στα ρομποτικά, κατά την εταιρεία, μπορεί να γίνει σταδιακά, 
ξεκινώντας από εργασίες όπως η παρακολούθηση του κινητήρα και του άλλου εξοπλισμού 
του πλοίου. Ένας αυξανόμενος αριθμός των σκαφών είναι ήδη εξοπλισμένος με κάμερες 
που μπορούν να «δουν» τη νύχτα ή μέσα από ομίχλη και το χιόνι, ενώ διαθέτουν συστήματα 
για τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων. Άρα έχουν τις βασικές προϋποθέσεις για τη 
μετεξέλιξη. 
Τα ρομποτικά πλοία θα είναι ελαφρύτερα, απλούστερα και οικονομικότερα, διαβεβαιώνουν 
οι εμπνευστές τους, αφού δεν θα χρειάζονται γέφυρα, καμπίνες, πόσιμο νερό και άλλες 
τροφοδοσίες, ούτε αποχέτευση. Καταργεί το κόστος του πληρώματος, το οποίο αντιστοιχεί 
στο 44% των λειτουργικών εξόδων ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ακόμη 
θα είναι και λιγότερο ευάλωτα στην πειρατεία, υποστηρίζουν, αφού δεν θα υπάρχουν μέλη 
πληρώματος για να κρατηθούν όμηροι, παραγνωρίζοντας, όμως, τους … πειρατές του διαδί-
κτυου που είναι μάλλον βέβαιο ότι θα θελήσουν να κάνουν «ρεσάλτο» σε πλοία ρομπότ !
Ως και τα ανθρώπινα λάθη «εν πλω», λένε, θα αποφεύγονται, τα οποία είναι η κύρια αιτία 
ατυχημάτων στη θάλασσα, παραβλέποντας πως τα …λάθη μπορεί να γίνονται και στην ξηρά. 
Το βέβαιο είναι ότι από την πράγματι εφικτή πρόταση, ως την πραγματικότητα, υπάρχει 
μεγάλη απόσταση, καθώς μεσολαβούν διεθνείς συμβάσεις και νομοθεσίες περί ναυσιπλοΐας 
που πρέπει να αλλάξουν και, φυσικά, υπάρχουν και τα συνδικάτα των ναυτικών, τα οποία 
ευλόγως θα αντιδράσουν, αφού θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Η Rolls-Royce έχει ιστορία και στη θάλασσα, με περισσότερους από 4.000 πελάτες και 
εγκατεστημένο εξοπλισμό περίπου σε 30.000 πλοία ανά τον κόσμο, αντλεί το 16% των εσό-
δων της από τη ναυσιπλοΐα και στοχεύει να διεισδύσει ακόμη περισσότερο στην εμπορική 
ναυτιλία, μια αγορά 375 δισ. δολαρίων το χρόνο.  Για «όπλο» της έχει την καινοτομία, γι’ 
αυτό συνεργάζεται με πάρα πολλά πανεπιστήμια και έχει αναπτύξει πολλά δικά της ερευ-
νητικά κέντρα σε διάφορες χώρες. Να σημειωθεί ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματο-
δοτεί με 3,5 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα MUNIN (Maritime Unmanned Navigation through 
Intelligence) για την ανάπτυξη ρομποτικών σκαφών.
Ωστόσο, «είναι απίθανο να δούμε τηλεχειριζόμενα φορτηγά πλοία τις επόμενες δύο-τρεις 
δεκαετίες» εκτιμά ο Σάιμον Μπένετ, εκπρόσωπος του Διεθνούς Επιμελητηρίου Ναυτιλίας 
στο Λονδίνο.
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Λογαριασμό» ύψους 6,4 δισ. έβγαλαν 
οι ασκήσεις επάρκειας- ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ STRESS TESTS ΜΕ 
ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 9 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ- Τι σχεδιάζουν τα επιτελεία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων • Ελληνικά Ομόλογα: ΣΕ ΝΕΟ ΥΨΗΛΟ ΤΕΣ-
ΣΑΡΩΝ ΕΤΩΝ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ 10ΕΤΟΥΣ • Υπ. Οικονομικών: Αδύνατη 
μια έγκαιρη πλήρης συμφωνία- ΚΡΙΣΙΜΟ 48ΩΡΟ ΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ • Μεγάλη Αύξηση: 4.738.422 
ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ • ΣΕΤΕ: ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ 2,7 ΕΚΑΤ. 
ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σε 6,4 δισ. εκτιμά η BlackRock τις κεφαλαιακές 
ανάγκες- Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- Κινήσεις για μεγάλες αυ-
ξήσεις κεφαλαίου • Πληθαίνουν τα αισιόδοξα μηνύματα για το 
2014- «ΕΚΡΗΞΗ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΒΛΕΠΕΙ Η 
TUI- Πάνω από 2,7 εκατ. Γερμανοί τουρίστες θα επισκεφθούν την 
Ελλάδα ● Αγγίζει τα 1,39 δολάρια το ενιαίο νόμισμα- ΤΟ ΣΗΜΑ 
ΤΟΥ ΜΑΡΙΟ ΝΤΡΑΓΚΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕ ΤΟ ΕΥΡΩ • Εν αναμονή νέων 
αξιολογήσεων- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ «ΒΛΕΠΕΙ» ΤΩΡΑ Ο ΟΔΔΗΧ, ΡΑΛΙ 
ΣΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ • Παρά την εθελουσία- ΚΕΡΔΗ 288 ΕΚΑΤ. ΤΟ 2013 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ.
ΚΕΡΔΟΣ: Ανατροπές, εκπλήξεις, προβληματισμό έδειξαν τα 
αποτελέσματα των stress tests- ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6,4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ- 2,1 δισ. η Εθνική Τράπεζα, 2,9 δισ. η 
EUROBANK, 0,262 δισ. η ALPHA BANK, 0,425 δισ. η ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
0,397 δισ. η ΑΤΤΙΚΗΣ και 0,169 δισ. η Πανελλήνια- Αύξηση κεφα-
λαίου 1.75 δισ. ανακοίνωσε η ΠΕΙΡΑΙΩΣ- Ακολουθεί η ALPHA • Ο 
Ντράγκι ανεβάζει τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη, ενισχύο-
ντας το ευρώ- Ο ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΜΑΡΙΟ • Μέχρι το τέλος του Ιουνίου 
του 2014 η πώληση του ΑΔΜΗΕ- ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΠΕΝ-
ΔΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» • Οι εκτιμήσεις 
και οι προσδοκίες της αγοράς- ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ALPHA ΘΑ ΠΛΗΡΩ-
ΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΑ 6,38 ΔΙΣ. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣ-
ΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- Αυξήσεις κεφαλαίου από ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
ALPHA, EUROBANK- Πωλήσεις θυγατρικών από την ΕΘΝΙΚΗ • 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2014 ΒΛΕΠΕΙ Ο ΟΔΔΗΧ- 
Αναβάθμιση της οικονομίας αναμένει από τους διεθνείς οίκους • 
ΚΟΜΒΟ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙ 
ΚΙΝΕΖΟΙ • ΣΤΟ 27,3% ΣΥΝΟΛΙΚΑ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟ 2013 • ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΕΡΔΩΝ 18% ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ 9,2% ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΟ 2013- Λόγω 
κυρίως έκτακτων χρεώσεων • 9 ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ 3 ΟΡΥΧΕΙΑ ΣΤΗ 
«ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ»- Η συνολική ισχύς θα είναι 2.690 MW- Πάνω από 
1.400 εργαζόμενοι μεταφέρονται στη νέα εταιρεία.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΚΡΙΜΑΙΑ- Οξύνει τις 
σχέσεις με τη Δύση η απόφαση της Βουλής της για προσχώρηση στη 
Ρωσία • ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΕΣ ΤΕΣΤ- 
Αύξηση κεφαλαίου από Πειραιώς και Alpha Bank • ΘΕΜΑ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ 
ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ, «ΗΘΙΚΗ ΕΝΟΧΗ» ΑΠΟ ΓΚΑΟΥΚ.
ΤΑ ΝΕΑ: Σώματα ασφαλείας: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ- Θα 
δοθούν αναδρομικές αποζημιώσεις- Το τοπίο των μεταθέσεων- Πριμ 
πρόσληψης για εθελοντές • ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩ 
ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙ-
ΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ- ΓΚΑΟΥΚ: ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ ΑΠ‘ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΟΥ • 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΖΗΤΑ, Η ΚΡΙΜΑΙΑ ΑΠΟΣΚΙΡΤΑ.
ΕΘΝΟΣ: 6,38 δισ. ευρώ οι κεφαλαιακές ανάγκες σύμφωνα με την 
ΤτΕ- ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΤΕΣΤ • Η ΚΡΙΜΑΙΑ 
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ- Ευρώπη και ΗΠΑ καταδικάζουν, αλλά 
αποφεύγουν τις οικονομικές κυρώσεις • Μήνυμα Παπούλια προς Γκά-
ουκ: Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑ ΑΚΟΜΗ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Στα 6,38 δισ. € οι ανάγκες κεφαλαίων και όχι 
στα 20 δισ. του ΔΝΤ- ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΜΣΕΝ ΤΑ «ΤΕΣΤ ΑΝΤΟ-
ΧΗΣ» ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ • ΜΟΝΤΕΛΟ COSCO ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ 
ΣΤΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ • Φόβοι για «στημένο» θερμό επεισόδιο- ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ 
• Παπούλιας προς Γκάουκ: ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΧΑΓΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Καταπέλτης ο επικεφαλής 
της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος- ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ 
ΜΕ ΜΙΝΤΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ • Τράπεζα της Ελλάδος: 6,382 δισ. ευρώ ο 

λογαριασμός της Blackrock- ΒΑΡΕΛΙ ΔΙΧΩΣ ΠΑΤΟ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ-
ΟΠΟΙΗΣΗ • ΟΥΚΡΑΝΙΑ: ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗ Η ΚΡΙΜΑΙΑ • ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ 
ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΛΠ ΚΑΙ ΔΕΗ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Στοιχεία- σοκ από τον επικεφαλής της Αρχής 
για το ξέπλυμα «βρόμικου» χρήματος- ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΛΗΣΤΕΥΑΝ 5 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Πώς «πέταξαν» εκατομμύρια από Proton, FBB, Τ.Τ., Τράπε-
ζα Χαλκίδας και Τράπεζα Πελοποννήσου- «Εγκληματίες με μάστερ και 
ντοκτορά»- «Διοικητής είχε 150 offshore!» • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ- ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΓΚΑΟΥΚ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η τρόικα ζητάει (πάλι!) να περικοπούν οι επιδοτήσεις 
των δρομολογίων προς τα μικρά νησιά- ΦΩΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜ-
ΜΕΣ • ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ • ΠΥΡ ΚΑΙ ΜΑΝΙΑ ΜΕ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΤΟ 81% ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ! 
ΕΣΤΙΑ: ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΠΝΙΓΕΙ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ- Ανακόπτει την εκλογική 
δυναμική του.
Η ΑΥΓΗ: Τσίπρας- Γλέζος προς τον Γερμανό πρόεδρο Γκάουκ: Η 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ- Θέμα διεθνούς 
διαιτησίας έθεσε ο Κ. Παπούλιας.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Μήνυμα- καταπέλτης του αντιεισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου- ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ • Κάρολος Παπούλιας: 
ΕΘΕΣΕ ΘΕΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΔΑ-
ΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Δραματικές εξελίξεις μετά την Ουκρανία και την 
επικείμενη απόσχιση της Κριμαίας- Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ 
ΙΩΣΗΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ.
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Πραγματικό- «άθλος», παρά τις προσπάθειες για την εξομάλυνση 
της κατάστασης, παραμένει η πρόσβαση των επιχειρήσεων 
στη ρευστότητα, θέτοντας έτσι εν αμφιβόλω τη βιωσιμότητα 
χιλιάδων επιχειρήσεων και συνεπώς χιλιάδων θέσεων 
εργασίας. Η πρόσφατη «καμπάνια» του υπουργείου Ανάπτυξης 
και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) για την αύξηση 
των χορηγήσεων με την αξιοποίηση των προγραμμάτων του 
Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), 
που ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, αν και αρχικά 
κατέγραψε επιτυχία, αφού οι ρυθμοί χορήγησης δανείων 
-ειδικά για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο- κινήθηκαν 
αυξητικά σε ποσοστό που άγγιξε ακόμη και το 28%, από τον 
Ιανουάριο εμφανίζει τα πρώτα σημάδια «κόπωσης», καθώς ο 
ρυθμός αύξησης περιορίστηκε μόλις στο 8%. Κι αυτό τη στιγμή 
που τα αδιάθετα κονδύλια του ΕΤΕΑΝ ανέρχονται σε πολλές 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Το συγκεκριμένο θέμα απασχόλησε 
την πρόσφατη συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Κωστή 
Χατζηδάκη με τη διοίκηση της ΕΕΤ, όπου επί των στοιχείων που 
παρουσιάστηκαν προέκυψε ότι τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ δεν 
τυγχάνουν υποστήριξης από όλα τα τραπεζικά ιδρύματα. «Δεν 
κινούνται όλες οι τράπεζες με τον ίδιο ρυθμό και ζήτησα από 
τις τράπεζες εκείνες οι οποίες έχουν μείνει πίσω να τρέξουν 
γρηγορότερα. Το γενικότερο περιβάλλον βεβαίως δεν είναι 
ακόμα το καλύτερο, πρέπει να το αναγνωρίσει κανείς, αλλά από 
την άλλη πλευρά πρέπει να δει και τις πιεστικές ανάγκες που 
υπάρχουν νια ρευστότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά το 
τέλος της συνάντησης ο υπουργός Ανάπτυξης. Με τη δήλωση 
του υπουργού συμφώνησε και ο παριστάμενος πρόεδρος της 
ΕΕΤ Γώργος Ζανιάς. Παρά τις διαπιστώσεις των καθ' ύλην 
αρμοδίων, το πρόβλημα της ρευστότητας θα ταλανίζει νια πολύ 
μεγάλο χρονικό διάστημα την οικονομία της χώρας, καθώς 
στην παρούσα φάση δεν συντρέχουν οι λόγοι για μια ριζική 
αλλαγή των οικονομικών δεδομένων. Τα υφιστάμενα κονδύλια 
του ΕΤΕΑΝ σε βάθος χρόνου θα απορροφηθούν, ωστόσο από 
μόνα δεν αρκούν για να αλλάξουν το κλίμα. Βελτίωση των 
όρων ρευστότητας αναμένεται με την έναρξη υλοποίησης του 
Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) που αποτελεί το διάδοχο του 
ΕΣΠΑ νια την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020. Βεβαίως, 
αυτό προϋποθέτει τη δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων 
και ειδικά σχεδιασμένα νια την ελληνική οικονομία που 
βιώνει μια εξαετή βαθιά ύφεση. Σ' αυτό άλλωστε καταλήγει 
και το υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο σε συνεργασία με την 
ΕΕΤ, το ΙΟΒΕ και την Task Force προχωρούν στο σχεδιασμό 
εξειδικευμένων προγραμμάτων, τα οποία στο επόμενο διάστημα 
θα κατατεθούν προς έγκριση από την Ε.Ε.
Η έλλειψη της ρευστότητας βρίσκεται στην κορυφή και 
μάλιστα με διαφορά των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
η επιχειρηματική κοινότητα της χώρας. Η κατάσταση αυτή 
αποτυπώνεται άλλωστε και στην πρόσφατη έρευνα του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), σύμφωνα με 
την οποία η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αξιολογείται από τις 

επιχειρήσεις ως μία περιοχή υψηλής δυσκολίας, καθώς στην 
κλίμακα των 10 μονάδων των εν λόγω πρόβλημα αγγίζει τις 7,76 
μονάδες. Ακόμη πιο σημαντικές καταγράφονται από την έλλειψη 
ρευστότητας οι συνέπειες στη λειτουργία των επιχειρήσεων, 
αφού με βάση την ίδια κλίμακα, ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει 
στις 8,46 μονάδες. Ειδικότερα, από τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης ανά κατηγορία επιχειρήσεων προκύπτει ότι η 
δυσκολία στο συγκεκριμένο πεδίο αυξάνεται όσο μικραίνει το 
μέγεθος της επιχείρησης, με πιο σημαντική επίπτωση στις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που απασχολούν λιγότερους 
από 10 εργαζόμενους και έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο 
των δύο εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, σχεδόν το σύνολο των 
επιχειρήσεων (93%) σημειώνει ότι το πρόβλημα της ρευστότητας 
είναι κυρίως θέμα στρατηγικής, γεγονός που υποδηλώνει την 
κοινή διαπίστωση για ένα αποσπασματικό πλαίσιο μέτρων και 
ρυθμίσεων που θα ενίσχυαν τη ρευστότητα και συνεπώς την 
ανάκαμψη της οικονομίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους επιχειρηματίες, σε μια 
στιγμή που και οι ίδιες οι τράπεζες αντιμετωπίζουν πρόβλημα, 
απουσιάζει ένας συνεπής στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος να 
συνδέει τις επιμέρους ενέργειες ενίσχυσης της ρευστότητας με 
αναπτυξιακούς στόχους, ενώ δεν αξιοποιούνται επαρκώς από 
τις επιχειρήσεις τα κοινοτικά προγράμματα και οι ευρωπαϊκές 
ενισχύσεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2007-
2013). Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με την επιχειρηματική 
κοινότητα της χώρας, οφείλεται σε μια σειρά από λόγους, με 
βασικότερους τους παρακάτω: 
- Υπάρχει, σε πολλές περιπτώσεις, αδυναμία κάλυψης της ίδιας 
συμμετοχής ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.
- Διαπιστώνεται αναντιστοιχία των προκαθορισμένων δράσεων 
της Ε.Ε. (π.χ. ειδικού σκοπού, επενδυτικού χαρακτήρα, 
τοπικού χαρακτήρα), με τις ανάγκες και προτεραιότητες των 
επιχειρήσεων (π.χ. κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης), ή/
και με τις προοπτικές ζήτησης της αγοράς.
- Η κατανομή των διαθέσιμων πόρων στις περιφέρειες γίνεται 
αποκλειστικά με δημοσιονομικά κριτήρια, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η πραγματική ζήτηση.
- Οι διαδικασίες νια την απορρόφηση των κρατικών ενισχύσεων 
παραμένουν περίπλοκες και γραφειοκρατικές.
- Σημειώνονται καθυστερήσεις έγκρισης των ενισχύσεων 
που δεν είναι συμβατές με τους ρυθμούς λειτουργίας των 
επιχειρήσεων.
- Παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα καθυστερήσεων 
στις πληρωμές των επιχειρήσεων από το κράτος, λόγω της 
δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και της προσπάθειας 
επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων.
- Δεν υπάρχει σχεδιασμός μηχανισμού υλοποίησης του θεσμικού 
πλαισίου για το συμψηφισμό οφειλών.

ΘΕΜΑ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ, «ΗΘΙΚΗ 
ΕΝΟΧΗ» ΑΠΟ ΓΚΑΟΥΚ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-4 | 7/03/2014

Το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοχικού 
δανείου έθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος 
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Παπούλιας στον Γερμανό ομόλογο του Γιόαχιμ Γκάουκ, 
τόσο στην κατ' ιδίαν συνάντηση που είχε μαζί του χθες 
στο Προεδρικό Μέγαρο όσο και στην προσφώνηση του, 
στο επίσημο δείπνο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της 
Γερμανίας δήλωσε ότι στόχος της επίσκεψης του είναι «να 
επιδείξει αλληλεγγύη στην Ελλάδα και να επιβεβαιώσει τη 
μακρόχρονη φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες».
Στις κοινές δηλώσεις τις οποίες έκανε με τον Γερμανό 
πρόεδρο, ο κ. Παπούλιας υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα δεν 
παραιτήθηκε ποτέ των διεκδικήσεών της», ενώ πρόσθεσε 
ότι «απαιτείται η επίλυση του προβλήματος με την ταχύτερη 
δυνατή έναρξη συνομιλιών». Για το θέμα αυτό ο κ. Γκάουκ 
δήλωσε ότι δεν μπορεί να πάρει διαφορετική θέση «από την 
επίσημη θέση της γερμανικής κυβέρνησης».
Πρόσθεσε ωστόσο ότι αυτό που μπορεί να κάνει είναι, 
όταν θα πάει με τον κ. Παπούλια στα Ιωάννινα, «να βρει τα 
λόγια και να αναγνωρίσει την ενοχή της Γερμανίας για τα 
θύματα» και ότι αυτή «η ενοχή δεν έχει μόνο υλική, αλλά 
και ηθική διάσταση». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο 
κ. Γκάουκ δήλωσε πως σκοπός της επίσκεψής του είναι 
«να δείξει αλληλεγγύη σε έναν τόπο γεμάτο ιστορία» και να 
«επιβεβαιώσει τη μακρόχρονη φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες, 
στην οποία μπορεί -με επίκαιρα γεγονότα και συζητήσεις να 
έχει πέσει σκιά, όμως παραμένει ισχυρή».
Ως γνωστόν, η γερμανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει το ζήτημα 
των επανορθώσεων λήξαν. Στην επίσημη προσφώνηση του στο 
δείπνο, ο κ. Παπούλιας χαρακτήρισε «οξύμωρο να καλείται 
ο ελληνικός λαός να υλοποιεί, άνευ συζητήσεως, επώδυνα 
προαπαιτούμενα και υποχρεώσεις και η Γερμανία να αρνείται 
να συνομιλήσει για υποχρεώσεις που εκκρεμούν από τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να αρνείται τη διαπραγμάτευση. 
Να αρνείται τη διεθνή διαιτησία. Να αρνείται, δηλαδή, τη 
διεθνή νομιμότητα για την επίλυση διαφορών. Η θέση σας ότι 
"δεν υφίσταται θέμα" είναι ένας ισχυρισμός. Δεν μπορεί να 
προβάλλεται μονομερώς σαν τελικό συμπέρασμα».
Ο κ. Παπούλιας ενημέρωσε τον κ. Γκάουκ για την οικονομική 
κρίση και το πώς την αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Του επισήμανε 
ότι η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος είχε βαρύ 
οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Ο κ. Γκάουκ εξέφρασε τον 
σεβασμό του στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι, όπως είπε, 
επιβαρύνονται από τις μεταρρυθμίσεις, ενώ πρόσθεσε ότι 
του είναι δύσκολο να φανταστεί τη Γερμανία στην περίπτωση 
που τόσοι άνθρωποι θα βρίσκονταν άνεργοι. «Θέλω να 
εκφράσω την αναγνώριση και τον σεβασμό μου προς εκείνους 
που υπομένουν τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και αυτούς που 
τις συνεχίζουν», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η 
καγκελάριος Μέρκελ αναφέρεται συχνά στις μεταρρυθμίσεις 
της Ελλάδας και ότι φαίνεται κάτι περισσότερο από ένα φως 
στην άκρη του τούνελ. Δήλωσε μάλιστα χαρούμενος, επειδή 
η πλειονότητα των Ελλήνων στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις και 
τάχθηκε στο πλευρό της Ελλάδας στο θέμα αυτό.
Ο κ. Γκάουκ θα μεταβεί σήμερα με τον κ. Παπούλια στα 
Ιωάννινα, στο χωριό Λιγκιάδες, όπου έγιναν ακρότητες από 
τους Γερμανούς στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 

Χθες συνάντησε τον κ.Ευ. Βενιζέλο, με τον οποίο επίσης 
συζήτησε το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων. 
Ο υπουργός Εξωτερικών τού είπε ότι όσα δήλωσε ο κ. 
Παπούλιας εκφράζουν την κυβέρνηση, αλλά και όλα τα 
πολιτικά κόμματα. Είχε, τέλος, επίσημο γεύμα με τον πρόεδρο 
της Βουλής Ευ. Μεϊμαράκη, ο οποίος δήλωσε ότι η Ελλάδα 
συνεχίζει «τις μεταρρυθμίσεις προσβλέποντας στη στήριξη 
και την αλληλεγγύη των εταίρων».

ΣΤΕ: ΑΚΥΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Η ΑΥΓΗ |  Σελίδες 18 | 7/03/2014

Άκυρη κρίθηκε από το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της 
Επικρατείας η απόφαση της Πολεοδομίας του Δήμου 
Αριστοτέλη με βάση την οποία διακόπηκαν οι εργασίες για 
την κατασκευή χώρων ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών των μεταλλείων χρυσού.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, η Πολεοδομία διέκοψε τα 
έργα που ήταν σε εξέλιξη χωρίς να αποδίδει συγκεκριμένη 
νομική πλημμέλεια στις άδειες που είχαν εκδοθεί σύμφωνα 
με τον Μεταλλευτικό Κώδικα από άλλη Αρχή. Επιπλέον, δεν 
προσδιόριζε κάποιον συγκεκριμένο λόγο που να επιτρέπει 
την διακοπή των εργασιών στα μεταλλεία, όπως προβλέπει 
η ισχύουσα νομοθεσία, αλλά η Πολεοδομία επικαλέστηκε 
αόριστα «την ύπαρξη αμφιβολιών ως προς την νομιμότητά 
τους».
Σημειώνεται ότι κατά της απόφασης της Πολεοδομίας είχαν 
προσφύγει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής και η 
Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικός Χρυσός.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα 5 | 7/03/2014

Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία υπογραφής 
των συμβάσεων για έρευνες υδρογονανθράκων σε Ιωάννινα, 
Πατραϊκό Κόλπο και Κατάκολο διαπιστώνουν οι εκπρόσωποι 
του Ελλανίκου Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων (ΕΛΛΙΝΥ). Όπως 
αναφέρθηκε σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου, οι διαγωνισμοί 
προκηρύχθηκαν πριν από 26 μήνες και οι συμβάσεις δεν 
έχουν ακόμη υπογραφεί, ενώ οι εκπρόσωποι του ΕΛΛΙΝΥ 
τάχθηκαν και κατά της κατάθεσής τους στη Βουλή για 
κύρωση.
Οι ίδιοι απέδωσαν σε επικοινωνιακούς λόγους τις εκτιμήσεις 
για έσοδα ύψους 150 δισ. ευρώ από την εκμετάλλευση των 
κοιτασμάτων, υποστηρίζοντας ότι για να υπάρξουν αυτά 
τα αποτελέσματα θα πρέπει η αξία των εκμεταλλεύσιμων 
κοιτασμάτων που θα ανακαλυφθούν να φθάσει στα 400 δισ.
Τέλος επισήμαναν ότι από τα 225.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα 
της θαλάσσιας περιοχής του Ιονίου και νότια της Κρήτης, στην 
οποία έγιναν σεισμικές έρευνες, μόνο στο ένα πέμπτο (42.200 
τ. χλμ.) το βάθος της θάλασσας είναι μικρότερο από 2.000 
μέτρα. Στα μεγαλύτερα βάθη, όπως υποστήριξαν, το κόστος 
των γεωτρήσεων αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.


