
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής 
Επιτροπής πραγματοποιεί σήμερα ο Σύλλογος Εργαζομένων ΤΕΕ. Οι εκλογές 

γίνονται από τις 8 πμ έως τις 2 μμ στην Αθήνα και τα κατά τόπους  
Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Φρένο στις κατασχέσεις λόγω χρεών, που αφορούν 
270.000 οφειλέτες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευ-
θέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), βάζει ο Συνήγορος του 
Πολίτη. Με πόρισμα που έχει συντάξει, ζητά από την 
κυβέρνηση ενιαία ρύθμιση του συνόλου των οφειλών 
προς την Εφορία και τους ασφαλιστικούς φορείς σε 
δόσεις, προτείνοντας, ταυτόχρονα την αύξηση των 
δόσεων τουλάχιστον σε 100, αναλόγως με το ύψος της 
οφειλής και της οικονομικής δυνατότητας του ασφαλι-
σμένου/φορολογούμενου.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επικαλείται την οικονομική 
κατάρρευση που έχει πλήξει τους βιοτέχνες, τους 
εμπόρους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, κάνο-
ντας λόγο για «συστημική διάσταση του ζητήματος που 
απαιτεί ευρύτερες συνεργασίες, οι οποίες άπτονται των 
αρμοδιοτήτων του ΟΑΕΕ, συνδέονται όμως με ρυθμί-
σεις που αφορούν συναρμόδιες Γενικές Γραμματείες 
και τα εποπτεύοντα υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών και Υγείας».
Η ύπαρξη του πορίσματος έγινε γνωστή από την «Ελευ-
θεροτυπία», έπειτα από εκτενές ρεπορτάζ στο κυρια-
κάτικο φύλλο της για τις επαπειλούμενες κατασχέσεις 
περιουσιακών στοιχείων ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.
Πρόκειται για μια σαφή συνηγορία στα όσα το ΤΕΕ υπο-
στηρίζει εδώ και καιρό και στην περίπτωση του ΕΤΑΑ, 
αλλά και μια αποστομωτική απάντηση τόσο στον πρόε-
δρο του Ταμείου Επιστημόνων κ. Σελλιανάκη, όσο και 
στον προϊστάμενό του υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση, 
οι οποίοι, το τελευταίο διάστημα, κινούνται πέρα από 
κάθε λογική, προωθώντας τις κατασχέσεις περιουσι-
ακών στοιχείων δεκάδων χιλιάδων διπλωματούχων 
μηχανικών, που με μέτρα «μνημονιακής» αφετηρίας 
κατέληξαν άνεργοι και ανίκανοι να ανταποκριθούν στις 
ασφαλιστικές εισφορές, τις οποίες, μάλιστα, εν μέσω 
κρίσης, έσπευσαν να αυξήσουν υπέρμετρα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ –ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι κατασχέσεις περιουσιακών 
στοιχείων εις βάρος 50.000  

μηχανικών δεν θα περάσουν!

Σε μια ακόμη προκλητική ενέργεια 
απέναντι στους ασφαλισμένους του 
ΕΤΑΑ προχώρησε ο κ. Σελλιανά-
κης, προσπαθώντας να ακυρώσει 
τις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ, των Φο-
ρέων και των συλλογικοτήτων των 
μηχανικών, συγκαλώντας έκτακτο 
ΔΣ του ΕΤΑΑ στα γραφεία του Πρώ-
ην ΤΣΑΥ (Αχαρνών 27) στις 13:30. 
Το ΤΕΕ καλεί τους διπλωματούχους 
μηχανικούς, να αντιδράσουν άμεσα 
και αποτελεσματικά απέναντι στη 
νέα προκλητική και πραξικοπημα-
τική απόπειρα  του προέδρου του 
ΔΣ ΕΤΑΑ, ο οποίος επιμένει να  κι-
νήσει τη διαδικασία κατασχέσεων 
περιουσιακών στοιχείων, μέσω του 
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών (ΚΕΑΟ). Η απειλή των 
κατασχέσεων ενεργοποιείται εις 
βάρος δεκάδων χιλιάδων επιστη-
μόνων, ιδιαίτερα εις βάρος περί 
των 50.000 διπλωματούχων μηχανι-

κών, λόγω ασφαλιστικών οφειλών, 
ενώ  ολόκληρος ο επιστημονικός 
κόσμος, που μαζί με ολόκληρη την 
ελληνική κοινωνία μαστίζεται από 
την κρίση, αντικειμενικά και εύλογα 
αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις οφει-
λές του, λόγω της οικονομικής ύφε-
ση και της εκρηκτικής ανεργίας.  
Στο πλαίσιο των σταθερών αποφά-
σεων, που με εισηγήσεις του προ-
έδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη έχει 
λάβει η Διοικούσα Επιτροπή, το ΤΕΕ 
καλεί τους διπλωματούχους μηχα-
νικούς στην πρώτη γραμμή της κι-
νητοποίησης και του διεκδικητικού 
αγώνα για τα μεγάλα ανοιχτά θέμα-
τα στο ασφαλιστικό των μηχανικών. 
Οι αγώνες του ΤΕΕ σε κοινό μέτωπο 
με τους συλλόγους και τις συλλογι-
κότητες των μηχανικών αλλά και το 
σύνολο των επιστημονικών φορέων 
έχουν φέρει καρπούς και συνεχίζο-
νται  μέχρι την τελική δικαίωση.

ΟΛΟΙ ΣΤΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗ-
ΣΗΣ.  
ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 
2014,  ΣΤΙΣ 13.30 
ΜΜ. ΣΤΗΝ ΟΔΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 27, 
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 
ΤΣΑΥ (ΕΤΑΑ/
Τομέας Υγειονο-
μικών)

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

 Σήμερα διενεργούνται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλ-
λόγου Εργαζομένων ΤΕΕ (ΣΕΤΕΕ), σε τοπικά εκλογικά κέντρα 
της Αθήνας και της περιφέρειας (Χανιά, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, 
Πάτρα, Τρίπολη, Μυτιλήνη και Ιωάννινα).
Πληροφορίες: http://www.setee.tee.gr/

ΨΗφΙζΟυΝ ΟΙ υπΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟυ ΤΕΕ
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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

Ημερίδα για τη διάσωση της κατοικίας,  
ως βασικού πυλώνα κοινωνικής ασφάλειας 

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

ΣυΝΕΔΡΙΟ: 3ο Αεροπορικό Συνέδριο: «Οι Αερομε-
ταφορές του Σήμερα και του Αύριο’’  
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική Ένωση12-13 
Μαρτίου

2014

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

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

15 
Μαϊου
2014

Ημερίδα με θέμα: "Διάσωση της κατοικίας ως βασικού 
πυλώνα κοινωνικής ασφάλειας και ως επενδυτικού 
αποθέματος της ελληνικής κοινωνίας", διοργανώνε-
ται στις 13 Μαρτίου και ώρα 6 μ.μ. (στο αμφιθέατρο 
εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα, 1ος όροφος), 
από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «αυτή την 
περίοδο στην Ελλάδα ένας «εξολοθρευτής άγγελος» 
πλανάται πάνω από τα κτίρια, με αιχμή το επαπειλού-
μενο πλημμυρικό κύμα κατασχέσεων, ακόμα και της 
πρώτης κατοικίας, μετατρέποντας έτσι όσους έμειναν 
άνεργοι τώρα και σε άστεγους.
Παράλληλα, με την απαξίωση της οικοδομής καταστρέ-
φεται η παραγωγική βάση και η συνακόλουθη τεχνο-
γνωσία μιας κρίσιμης για την οικονομία παραγωγικής 
δραστηριότητας (χωρίς προώθηση οποιουδήποτε άλλου 
αναπτυξιακού προτύπου). Μαζί με αυτήν καταστρέφεται 
το ισχύον "ισοδύναμο νόμισμα συναλλαγών", που ήταν 
η οικοδομή στο εσωτερικό της χώρας. Πρόκειται για 
μια δραματική εξέλιξη, από πολλές απόψεις χειρότερη 
και από μια βαριά υποτίμηση του νομίσματος της 
Ελλάδας.
Η ημερίδα θα έχει τη μορφή στρογγυλής τράπεζας, 
όπου πέραν των εισηγητών σημαντική συμβολή σε 
αυτήν την πρώτη συζήτηση θα έχουν όσοι εκ των 

παρευρισκομένων θελήσουν να λάβουν το λόγο».
Εισηγητές: 
-Γιώργος Χατζηστεργίου, Πολιτικός Μηχανικός, 
-Δημήτρης Εμμανουήλ, Πολεοδόμος-Κοινωνικός 
Γεωγράφος, 
-Θοδωρής Γκούμας, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος 
Μηχανικός
-Νίκος Φιντικάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Θεματολογία:
-Τα χαρακτηριστικά της απειλής: η ελληνική εμπειρία 
σε συσχετισμό με τις διεθνείς εξελίξεις
-Η κοινωνική πολιτική κατοικίας στην Ελλάδα: οι 
διαστάσεις μιας απουσίας υπό το φως της παρούσας 
συγκυρίας
-Νέες προσεγγίσεις και προβληματισμοί για την 
αξιοποίηση της ιδιωτικής κατοικίας. Το παράδειγμα της 
ενεργειακής αξιοποίησης μέσω των έξυπνων δικτύων 
διασύνδεσης σε συνδυασμό με τη δομική αναβάθμιση
-Η κατοικία ως κοινωνική ασφάλιση ή/ και επένδυση 
στον διεθνή χώρο 
Είσοδος ελεύθερη. Για δηλώσεις συμμετοχής στο: 
http://goo.gl/oLXdc9.
Όλο το υλικό των προηγούμενων εκδηλώσεων στην 
ιστοσελίδα του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ http://www.iekemtee.gr/el/

  Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 
και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικό-
τητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, διοργανώνουν 
το συνέδριο “ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2014”, 
που θα γίνει στις 9 Απριλίου, στο ξενοδοχείο 
Μεγάλη Βρετανία. Αντικείμενο του συνεδρίου 
–όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση- είναι η 
αναζήτηση στρατηγικών που θα δημιουργή-
σουν καινοτόμο, ανταγωνιστική και παρα-
γωγική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, με 
θέσεις εργασίας και δυναμική ανάπτυξη της 
περιφέρειας.
Η θεματολογία του συνεδρίου εστιάζεται στην 
ανάδειξη της επιχειρηματικότητας στην περι-
φέρεια ως μοχλού ανάπτυξης της  οικονομίας 
και περιλαμβάνει:
1. Καινοτομία, νέες τεχνολογίες & επιχειρημα-
τικότητα στις ΜΜΕ 
2. Πρωτογενής παραγωγή, ποιοτικός τουρισμός 
και εξωστρέφεια 
3. Επενδύσεις σε υποδομές και ενεργειακή 
επάρκεια 
4. Εργασιακές & οικονομικές παράμετροι 
βιώσιμης ανάπτυξης

Συνέδριο για την  
επιχειρηματικότητα 

Εκδήλωση
  Ημερίδα με τίτλο: «Εφαρμογές GIS για την 
πρόσκληση 59 ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ» διοργανώνεται από 
τη HellasGIs (Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών) -με την αιγίδα της 
Περιφέρειας Αττικής- στις 27 Μαρτίου, στην 
Αίθουσα Τελετών του ΕΜΠ.
Πληροφορίες: HellasGIs (Μαρία Κούρτελη, 
e-mail: info@hellasgi.gr, τηλ: 6948 469754), 
www.hellasgi.gr
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«Η κυβέρνηση και ο διορισμένος από αυτήν πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ, 
κατ΄ εντολή της «τρόικας των δανειστών», μαζί με τα «κοράκια της 
αγοράς», που διψούν για κατασχέσεις των όποιων περιουσιακών 
στοιχείων δημιουργήθηκαν  από τον ιδρώτα και το αίμα των ελλή-
νων πολιτών και των οικογενειών τους σκληραίνουν τη στάση τους»  
τονίζεται στην ανακοίνωση του ΤΕΕ, με την οποία απευθύνεται επεί-

γουσα ειδοποίηση για την σημερινή έκτακτη κινητοποίηση για το 
ασφαλιστικό. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι:
Το ΤΕΕ καλεί τους διπλωματούχους Μηχανικούς, να αντιδράσουν 
άμεσα και αποτελεσματικά απέναντι στη νέα προκλητική και πραξι-
κοπηματική απόπειρα  του προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ, ο οποίος επιμέ-
νει να  κινήσει τη διαδικασία κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων, 
μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Η 
απειλή των κατασχέσεων ενεργοποιείται   εις βάρος δεκάδων χι-
λιάδων επιστημόνων, ιδιαίτερα εις βάρος περί των 50.000 διπλωμα-
τούχων Μηχανικών, λόγω ασφαλιστικών οφειλών, ενώ  ολόκληρος ο 
επιστημονικός κόσμος, που μαζί με ολόκληρη την ελληνική κοινω-
νία μαστίζεται από την κρίση, αντικειμενικά και εύλογα αδυνατεί να 

εξυπηρετήσει τις οφειλές του, λόγω της οικονομικής ύφεση και της 
εκρηκτικής ανεργίας. 
Σε σταθερή συνεννόηση με τον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση, πα-
ραμένοντας άκαμπτος και αμετανόητος, ο πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ 
Α. Σελλιανάκης, ο οποίος με απόφαση της ΔΕ ΤΕΕ έχει  κηρυχθεί 
«ανεπιθύμητο πρόσωπο» για το ΤΕΕ και τους διπλωματούχους Μη-
χανικούς κάνει άλλη μία απέλπιδα προσπάθεια, παραβιάζοντας τους 
κανόνες νομιμότητας και δημοκρατικής λειτουργίας του ΔΣ ΕΤΑΑ, 
να  κινήσει αυτός μόνος του, τις διαδικασίες κατασχέσεων εις βά-
ρος των ασφαλισμένων μελών του ΕΤΑΑ για ασφαλιστικές οφειλές. 
Επιδιώκοντας να παρακάμψει την σταθερή αγωνιστική παρουσία και 
αντίδραση των διπλωματούχων Μηχανικών και άλλων επιστημόνων, 
που με τις κινητοποιήσεις τους στα κεντρικά γραφεία του ΕΤΑΑ στην 
οδό Μάρνη 22 επί σειρά μηνών λειτουργούν ως  ανάχωμα στις πα-
ράνομες και μονομερείς μεθοδεύσεις του, ο κ Σελλιανάκης αλλάζει 

τόπο, ημέρα και ώρα, συγκαλώντας εκτάκτως το ΔΣ ΕΤΑΑ την Τρίτη 
11 Μαρτίου 2014 στα γραφεία του Πρώην ΤΣΑΥ (ΕΤΑΑ/ Τμήμα Υγειο-
νομικών). Επιδιώκει  κάλυψη των ενεργειών του και να δρομολογη-
θούν οι ισοπεδωτικές και επαίσχυντες αποφάσεις του. Θα μας βρει 
για άλλη μια φορά μπροστά του και οι μεθοδεύσεις των κατασχέσεων 
δεν θα περάσουν! 
Η κυβέρνηση και ο διορισμένος από αυτήν πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ, 
κατ΄ εντολή της «τρόικας των δανειστών», μαζί με τα «κοράκια της 
αγοράς», που διψούν για κατασχέσεις των όποιων περιουσιακών 
στοιχείων δημιουργήθηκαν  από τον ιδρώτα και το αίμα των ελλήνων 
πολιτών και των οικογενειών τους σκληραίνουν τη στάση τους. Οι 
νέες μεθοδεύσεις του προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ εκδηλώνονται  την ίδια 
ώρα, που οι αγώνες των Μηχανικών και των άλλων επιστημονικών 
κλάδων εξουδετερώνουν τα σχέδια των μαζικών κατασχέσεων, ενώ 
πόρισμα-καταπέλτης του «Συνηγόρου του Πολίτη», που εκδόθηκε 
μετά από μαζικές προσφυγές ενδιαφερομένων απενεργοποιεί το 
ΚΕΑΟ, ακυρώνει τις κατασχέσεις και ζητά τόσο για τις ασφαλιστικές 
οφειλές να ισχύσουν «ρεαλιστικές και εξυπηρετήσιμες ρυθμίσεις». 
Στο πλαίσιο των σταθερών αποφάσεων, που με εισηγήσεις του προ-

έδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη έχει λάβει η Διοικούσα Επιτροπή, το 
ΤΕΕ καλεί τους διπλωματούχους μηχανικούς στην πρώτη γραμμή της 
κινητοποίησης και του διεκδικητικού αγώνα για τα μεγάλα 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 επιστημονικών φορέων έχουν φέρει καρ-
πούς και συνεχίζονται  μέχρι την τελική δικαίωση.

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ. ΣΗΜΕΡΑ,  ΣΤΙΣ 13.30 ΜΜ. ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 27, 
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ (ΕΤΑΑ/Τομέας Υγειονομικών)

Οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων εις βάρος  
50.000 μηχανικών δεν θα περάσουν!

Σε μια ακόμη προκλητική ενέργεια απέναντι 
στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ προχώρησε ο 
κ. Σελλιανάκης, προσπαθώντας να ακυρώσει τις 
κινητοποιήσεις του ΤΕΕ, των Φορέων και των 
συλλογικοτήτων των μηχανικών, συγκαλώντας 
έκτακτο ΔΣ του ΕΤΑΑ στα γραφεία του Πρώην 
ΤΣΑΥ (Αχαρνών 27) στις 13:30.

Μια ακόμη μεθόδευση, που δείχνει τη λειτουρ-
γία του κ. Σελλιανάκη απέναντι στους Φορείς 
και τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ.

Δηλώνουμε ότι όποτε και όπου ο κ. Σελλιανάκης 
συγκαλέσει, νόμιμα ή παράνομα συνεδρίαση 
του ΔΣ του ΕΤΑΑ, θα είμαστε εκεί.
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Άγονος κηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την πώληση της συμμετοχής της Αγρο-
τικής Τράπεζας της Ελλάδος (υπό Ειδική Εκκαθάριση) στην εταιρεία Ελλη-
νική Βιομηχανία Ζάχαρης. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η 
εκποίηση της συμμετοχής, με τους κατά το δυνατόν πιο συμφέροντες όρους, 
παραμένει πρωταρχικός στόχος του υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματος  και σε 
κάθε περίπτωση το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί για οποιαδήποτε σχετική 
εξέλιξη.

Άγονος διαγωνισμός

Σε ανασυγκρότηση του Προεδρείου, με εκλογή 
νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου, προχώρησε 
κατά τη τελευταία συνεδρίασή του το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΣΑΤΕ, μετά την παραίτηση που 
υπέβαλε ο έως τώρα Πρόεδρος Γεώργιος Βλάχος.  
Κατά την ψηφοφορία, νέος Πρόεδρος αναδείχθηκε 
ο Ζαχαρίας Αθουσάκης, ενώ στη θέση του Αντι-
προέδρου των λοιπών τάξεων του ΜΕΕΠ, θέση που 
έως χθες κατείχε ο νυν Πρόεδρος του ΣΑΤΕ, εξε-
λέγη ο Χρήστος Καλογερόπουλος.  Κατά τα άλλα, 
η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ 
παραμένει ως είχε: Αντιπρόεδρος των τάξεων 5η 
-7η ο Εμμανουήλ Βράϊλας, Γενικός Γραμματέας ο 
Δημήτριος Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Γενικός 
Γραμματέας ο Δημήτριος Τσουρέκας, Ταμίας ο Δη-
μήτριος Σακέλλιος και Μέλη οι Γεώργιος Βλάχος, 
Ευστάθιος Κοκκίνης, Ηλίας Σαμψάνης, Αθανάσιος 
Πιατίδης, Λουκάς Σταματίου, Γαβριήλ Βαγδατλής 

και Ανδρέας Ψάρρας. 

Νέος Πρόεδρος ΣΑΤΕ 

Σε δύο μεγάλα αναπτυξιακά έργα, 
συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατ. 
ευρώ, που αφορούν στην υλοποίηση 
επενδύσεων ΑΠΕ και εξοικονόμησης 
ενέργειας στην Αφρική συμμετέχει το 
ΚΑΠΕ. Συγκεκριμένα πρόκειται για:
-Το έργο «EU Technical Assistance 
Facility for the SE4All Initiative- East 
and Southern Africa» έχει προϋπο-
λογισμό 17 εκατ. ευρώ και διάρκεια 
4 χρόνια.
-Το έργο «EU Technical Assistance 
Facility for the -SE4All Initiative - 
Western and Central Africa»  έχει 
4ετή διάρκεια και  προϋπολογισμό28 
εκατ. Ευρώ.
Τα έργα εντάσσονται στην πρωτοβου-
λία των Ηνωμένων Εθνών «Αειφόρος 
Ενέργεια για Όλους (SE4All)» για την 
προώθηση της οικονομικής ανάπτυ-
ξης και την προστασία του κλίματος 
και των οικοσυστημάτων της γης. Η 
πρωτοβουλία SE4All υποστηρίζεται 
οικονομικά από την ΕΕ και χώρες 
όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία 
κ.ά. και στοχεύει, μέχρι το 2030, να 
εξασφαλίσει καθολική πρόσβαση σε 
σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες 
και να διπλασιάσει το ποσοστό βελτί-
ωσης της ενεργειακής απόδοσης και 
το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό 
μείγμα.
«Η παραγωγή ενέργειας από αειφό-

ρες, βιώσιμες πηγές και ταυτόχρονα 
η εξοικονόμηση ενέργειας δίνουν την 
δυνατότητα στις χώρες της Αφρικής 
αλλά και συνολικά σε όλο τον υπό 
ανάπτυξη πλανήτη να αντιμετωπίσουν 
με επάρκεια και αποτελεσματικότητα 
τα μεγάλα προβλήματα των κοινωνιών 
τους», ανέφερε σε σχετική δήλωση 
του ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μα-
νιάτης. «Το ΚΑΠΕ, ως ένας φορέας 
που έχει αποδείξει διαχρονικά την 
αξιοπιστία του, συμμετέχει εκ μέ-
ρους της Ελλάδας και αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στη δια-
μόρφωση των μεγάλων επιλογών της 
χώρας μας και ολόκληρης της ΕΕ 
μπροστά στις ενεργειακές προκλή-
σεις της επόμενης δεκαετίας. Πα-
γκόσμιοι στόχοι παραμένουν πάντα 
η μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, η μεγάλη εισαγωγή 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο 
ενεργειακό ισοζύγιο και η διαμόρφω-
ση μεγάλων αναπτυξιακών προγραμ-
μάτων για εξοικονόμηση ενέργειας» 
συμπλήρωσε ο υπουργός. Τα έργα στα 
οποία μετέχει το ΚΑΠΕ καλύπτουν την 
ανατολική, δυτική, κεντρική και νότια 
Αφρική και χρηματοδοτούνται απο-
κλειστικά από την ΕΕ, η οποία δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στην υποσαχάρια 
Αφρική, όπου οι ανάγκες είναι μεγα-
λύτερες.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΠΕ  

Σε απεργία κόντρα στις απολύσεις στον δημόσιο τομέα 
προχωρά η ΑΔΕΔΥ ενώ παράλληλα έχει προγραμματι-
στεί και συλλαλητήριο. Συγκεκριμένα, η Εκτελεστική 
Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ  αποφάσισε: 
-24ωρη Πανελλαδική Απεργία στο Δημόσιο την Τετάρ-
τη, 12 Μαρτίου 2014, ενάντια στο υπό ψήφιση Νομο-
σχέδιο «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 
318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», που συζητεί-
ται στην ολομέλεια της Βουλής. Όπως επισημαίνει η 
ΑΔΕΔΥ, το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει την κατάργηση 
Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, την άμεση απόλυση 
ή τη διαθεσιμότητα κι άλλων δημοσίων υπαλλήλων, ενώ 
ταυτόχρονα προωθεί την καθιέρωση ενός μόνιμου μη-
χανισμού δημιουργίας δεξαμενών νέων διαθεσιμοτή-
των μέσω της εφαρμογής νέου συστήματος «αξιολόγη-
σης» και της καθιέρωσης υποχρεωτικής ποσόστωσης.
-48ωρη Απεργιακή Κινητοποίηση την Τετάρτη, 19 Μαρ-
τίου και Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014, «εν όψει των απο-
λύσεων των δημοσίων υπαλλήλων που ήδη βρίσκονται 
σε διαθεσιμότητα το τελευταίο οκτάμηνο». Στις 12 και 
στις 19 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν απεργιακά συλ-
λαλητήρια στην πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11:00 π.μ., 
με πορεία προς τη Βουλή και το Υπουργείο Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
Μάλιστα, προαναγγέλλει συνέχιση των κινητοποιήσε-
ων, κάνοντας γνωστό πως την Παρασκευή 21 Μαρτίου 
θα συνεδριάσει το Γενικό Συμβούλιο για να εκτιμήσει 
την κατάσταση.

Απεργιακές  
κινητοποιήσεις  

πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΥ 

Έργα ΑΠΕ και εξοικονόμησης  
ενέργειας στην Αφρική 
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Η ΡυπΑΝΣΗ ΕΙΝΑΙ πΛΟυΤΟΣ

O Chang Yeob Lee έχει μια τετράχρονη εμπειρία ως σχεδια-
στής αρχιτεκτονικής και διαδραστικών κατασκευών, στη Νότια 
Κορέα, στην Αυστραλία και τελευταία στο Heatherwick Studio του 
Λονδίνου. Πρόσφατα, ως φοιτητής μεταπτυχιακού διπλώματος 
αρχιτεκτονικής στο Royal College of Art στο Λονδίνο, παρουσίασε 
την ιδέα της … απορρυπογόνου αρχιτεκτονικής, πετυχαίνοντας να 
είναι ένας εκ των δυο νικητών του φοιτητικού βραβείου Sheppard 
Robson στο Royal Academy of Arts Summer Exhibition.
Η ιδέα του συνίσταται στην αξιοποίηση ενός ουρανοξύστη ύψους 
189 μέτρων, στο κέντρο του Λονδίνου, ο οποίος σήμερα χρησιμο-
ποιείται για τις τηλεπικοινωνίες, σε περίπτωση εγκατάλειψής του, 
και την μετατροπή του σε οικολογικό ουρανοξύστη, ο οποίος θα 
συλλέγει τα αιωρούμενα σωματίδια, βοηθώντας αποφασιστικά στη 
μείωση του επιπέδου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Λονδίνο, 
αλλά και στην παραγωγή βιοκαυσίμων!
«Το έργο είναι κατά βάση αντιρρυπαντικό, αλλά μπορεί να αποδει-
χτεί πολύτιμο στην εποχή της εξάντλησης των πόρων» υποστηρίζει 
ο εμπνευστής του.
Πρώτη ύλη για τη λειτουργία του ο άνθρακας και οι αναθυμιάσεις 
της βενζίνης από την αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων, ισχυ-
ρίζεται, ενώ περιγράφει την πρότασή του ως «ένα υβρίδιο μεταξύ 
ενός κατακόρυφου πετρελαϊκού εργαστηρίου για την εξασφάλιση 
πόρων». Η εξωτερική επιφάνεια του ουρανοξύστη θα αποτελέσει 
το τμήμα ενός τεράστιους καταλυτικού μετατροπέα, ενώ το εσωτε-
ρικό θα στεγάσει μια ερευνητική εγκατάσταση μεθόδων αυξα-
νόμενης κίνησης και διύλισης του αέρα και της μεγιστοποίησης 
της απόληψης των χρήσιμων στοιχείων απ’ αυτό στην παραγωγή 
βιοκαυσίμων.
Αντίστοιχες εργαστηριακές μονάδες, υποστηρίζει ο Chang Yeob 
Lee, είναι δυνατόν να τοποθετηθούν και σε άλλα υψηλά κτίρια 
αφού πάψουν να χρησιμοποιούνται.
Ο Αμερικανός αρχιτέκτονας, φιλόσοφος και οραματιστής, Ρίτσαρντ 
Μπάκμινστερ Φούλερ (πέθανε το 1983), μεταξύ άλλων, είχε πει 
ότι «η ρύπανση είναι τίποτα, αλλά εμείς θα προχωρήσουμε στην 
συγκομιδή των πόρων της, διαλύοντας την άγνοια της αξίας τους», 
θυμίζει ο Lee και προσθέτει: «Η ρύπανση θα μπορούσε να είναι 
μια άλλη νέα οικονομία».
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Οι εταίροι είναι δυσαρεστημένοι από την 
πορεία των μεταρρυθμίσεων- ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ EUROGROUP ΓΙΑ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Καμία αναφορά σε επαρκή πρόοδο • 
Νομοσχέδιο: Δημιουργείται καινούργια εταιρεία που θα πάρει το 30% 
της σημερινής επιχείρησης- ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η «ΜΙΚΡΗ 
ΔΕΗ» • Μεταβολές Τιμών: ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣ-
ΜΟΣ • Ληξιπρόθεσμα: 2.500.000 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ • Ευρωζώνη: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΙΣΧΥΡΟ ΕΥΡΩ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σε ιδιώτες το 30% του δυναμικού και εμπορικού ηλε-
κτρικού δικτύου- «ΣΠΑΕΙ» ΣΤΑ ΔΥΟ Η ΔΕΗ- Η πρώτη μεγάλη ιδιωτι-
κοποίηση στην ενέργεια • Ξεκίνησαν τα roadshows από Πειραιώς και 
Alpha Bank- ΙΣΧΥΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- 
Θετικό σήμα από MOODY’S • Τελεσίγραφο Eurogroup: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ • Δηλώσεις Χ. 
Αθανασίου: «ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ ΤΗ 
ΦΥΛΑΚΗ».
ΚΕΡΔΟΣ: Δρομολογούνται οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου βρίσκο-

ντας ανταπόκριση- ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Fairfax, Apollo, New York Capital στην αυλή της Eurobank- 
Πρεμιέρα των Roadshows από την Πειραιώς στο Λονδίνο • Κριτική για 
τις καθυστερήσεις στο Eurogroup- «ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ» ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΑΝΤΙ ΓΙΑ «ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ» • Δημιουργείται από το 30% της υφι-
στάμενης εταιρείας με νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση- ΙΔΟΥ 
Η «ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ» ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ • Αγορά: 
ΟΤΑΝ Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΟΛΙΣ 100.000 ΡΥΘΜΙΣΑΝ ΤΑ 
ΧΡΕΗ ΤΟΥΣ- Οι οφειλέτες του Δημοσίου αυξήθηκαν κατά 2,6 εκατ. το 
2013 και τα χρέη κατά 10 δισ. ευρώ • ΔΥΟ «ΑΓΚΑΘΙΑ» ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ- Η τρόικα και οι αυξήσεις κεφαλαί-
ου των τραπεζών • ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ 12ο ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 
ΜΗΝΑ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ • ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 4,3% ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 
• ΟΙ ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΕΗ- Το πελατολόγιο, τα δάνεια, οι 
συμβάσεις με μεγάλες εταιρείες και τα ορυχεία • ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΤΩΣΗ 
ΑΠΟ 6% ΕΩΣ 12% ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- Προβλέπει η Eurobank.

πΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 2,6 ΕΚΑΤ. ΝΕΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ 
ΤΟ 2013- Χρωστούν 10 δισεκατομμύρια ευρώ • ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΟΣ 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ «ΕΛΙΑΣ»- Μετά την αποστασιοποίηση του 
κ. Γιώργου Παπανδρέου • ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ EUROGROUP ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Αναγνώρισε την αρμοδιότητα της ΤτΕ για τα στρες τεστ.
ΤΑ ΝΕΑ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΕΦΑΠΑΞ • EUROGROUP: 
«ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ» • ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΕΓΕΝΝΗΘΗ 
ΤΡΙΤΟΣ ΠΟΛΟΣ.
ΕΘΝΟΣ: Χωρίζεται στα δυο η εταιρεία- Σε ιδιώτες το 30%- ΑΝΑΨΕ 
ΦΩΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ- «Προίκα» στη νέα επιχείρηση 11 μονά-
δες, 6 ορυχεία και 2 εκατ. πελάτες • Τι προβλέπει- ΕΤΟΙΜΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της δόσης 
θεωρείται από το Eurogroup • Eurogroup προς ελληνική κυβέρνηση: 
ΚΛΕΙΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ!... • Επανεμφάνιση 
Γιώργου- Η ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ… ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η κατάρρευση των κυβερνητικών εταίρων 
θορυβεί το μέγαρο Μαξίμου- ΘΡΥΨΑΛΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΟΜΜΑΤΙΑ Η 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ • ΒΡΑΧΝΑΣ ΓΙΑ 2,6 ΕΚΑΤ. ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ • 
EUROGROUP: ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΕΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 1.150 θέσεις εποχικών έως τις 18 Απριλίου- ΟΙ 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ • EUROGROUP: 
«ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΟΪΚΑ ΕΝΤΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ» • 
Βενιζελικοί κατά Παπανδρεϊκών- ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΟ 
ΠΑΣΟΚ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Εναλλακτικό σενάριο για 
την αντιμετώπιση της ανεργίας- ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ 1 ΕΚΑΤ. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑ-

ΣΙΑΣ- Αναμένεται να προκληθεί έκρηξη στην αγορά εργασίας- Για κάθε 
350 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο, δημιουργούνται 100 στον ιδιωτικό 
τομέα- Το κόστος μπορεί να καλυφθεί από την αύξηση του ΑΕΠ και 
τα φορολογικά έσοδα • Eurogroup- Βρυξέλλες: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΘΡΙ-
ΛΕΡ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ • ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΕ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ • 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΟΛΟ • ΟΥΚΡΑΝΙΑ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ 
ΑΔΙΕΞΟΔΟ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σήμερα: Το πιο πλήρες ένθετο με ευκαιρίες στην 
αγορά εργασίας- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 1.542 ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΕΛ.ΑΣ., ΛΙΜΕΝΙΚΟ • Eurogroup: ΤΟ ΒΑΤΕΡΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ- Δεν 
υπήρξε η θετική πολιτική δήλωση που ανέμενε η Αθήνα. Πιέσεις για 
συμφωνία με την τρόικα έως το τέλος της εβδομάδας.
ΕΣΤΙΑ: Ο ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ- Ενέχει κινδύνους για την 
κυβερνητική σταθερότητα.
Η ΑΥΓΗ: ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ…- Προίκα στη «μικρή 
ΔΕΗ», που προορίζεται για ιδιωτικοποίηση, παραγωγικά τμήματα- φι-
λέτα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και 2 εκατομμύρια πελά-
τες χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ- ΜΙΣ-
ΘΟΥΣ- ΑΠΕΡΓΙΑ.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Χωρίς προσωπικό και… θέρμανση- ΟΙ «ΑΝΟΙ-
ΧΤΕΣ ΠΛΗΓΕΣ» ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Γαλλοεβραίος «μάγος» προέβλεψε την απαρχή 
του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου;- Η «ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ» ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ!
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ΑΝΑΨΕ ΦΩΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-55 | 11/03/2014

Περισσότερους από 2 εκατομμύρια καταναλωτές, 11 μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος συνολικής ισχύος 2.363 
Μεγαβάτ, έξι ορυχεία λιγνίτη και περίπου 3.000 εργαζόμενοι 
συνθέτουν την «προίκα» της προς πώληση «μικρής ΔΕΗ».
Το σχετικό νομοσχέδιο που ετοίμασαν τα συναρμόδια υπουργεία 
Οικονομικών και ΠΕΚΑ δόθηκε χθες προς δημόσια διαβούλευση 
και προβλέπει το σπάσιμο της ΔΕΗ σε δύο εταιρείες με σκοπό 
την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από 
την αποκρατικοποίηση σε πρώτη φάση του 30%.
Έτσι δημιουργείται μια εταιρεία, η «μικρή ΔΕΗ», στην οποία θα 
μεταφερθούν μονάδες, στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, 
προσωπικό αλλά και πελάτες που να αντιστοιχούν στο 30% της 
άλλης επιχείρησης, της ΔΕΗ, που απομένει απάτη διάσπαση Με 
πιο απλά λόγια, από τη ΔΕΗ αποσχίζεται το 30% με περιουσιακά 
στοιχεία και αντίστοιχο προσωπικό. Αυτή n νέα εταιρεία θα 
αποκρατικοποιηθεί και θα δοθεί εξολοκλήρου σε ιδιώτη μετά 
από διεθνή διαγωνισμό.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, n πώληση θα έχει 
ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2015. Ο κύκλος εργασιών 
αυτής της μικρής και προς ιδιωτικοποίηση εταιρείας είναι 
σήμερα κοντά στα 2 δισ. ευρώ, ενώ χρήζει αποσαφήνισης το 
τι ποσοστό από το καθαρό χρέος της σημερινής ΔΕΗ (4,6 δισ. 
ευρώ) θα μεταφερθεί στη νέα εταιρεία.
Στη μικρή ΔΕΗ, όπως έγραψε το «Εθνος» στις 2 και 3 Μαρτίου 
και επιβεβαιώνεται από το νομοσχέδιο, εισφέρονται οι μονάδες 
ηλεκτροπαρα γωγής με καύσιμο τον λιγνίτη:
- ΑΗΣ (ατμοηλεκτρικός σταθμός) Αμύνταιου I και II, ισχύος 600 
Μεγαβάτ.
- ΑΗΣ Μελίτη I ισχύος 330 Μεγαβάτ και άδεια 
ηλεκτροπαραγωγής για τη μονάδα Μελίτη II ισχύος 450 Μεγαβάτ.
Μεταφέρονται επίσης και τα δικαιώματα της ΔΕΗ επί των 
ορυχείων για να λειτουργήσουν οι προαναφερόμενες μονάδες. 
Πρόκειται για τα ορυχεία Αμυνταίου συμπεριλαμβανομένου του 
ορυχείου Λακκιάς, Κλειδιού, Λόφων Μελίτης, Κομνηνών I και II 
και Βεύης.
Στη «μικρή ΔΕΗ» περνάνε και οι υδροηλεκτρικές μονάδες: 
Πλατανόβρυση ισχύος 118 Μεγαβάτ, Θησαυρού (384 Μεγαβάτ), 
Αγρας (50 Μεγαβάτ), Εδεσσαίος (19 Μεγαβάτ) και Πουρνάρι 1 και 
II (334 Μεγαβάτ).
Το ενεργειακό μείγμα της νέας εταιρείας συμπληρώνεται και από 
τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της Κομοτηνής με φυσικό αέριο 
και συνολική ισχύ 485 Μεγαβάτ.
Με ειδικό άρθρο, το νομοσχέδιο προβλέπει και το τι θα γίνει με 
τους πελάτες που θα μεταφερθούν στη «μικρή ΔΕΗ». Η εταιρεία 
με τη σημερινή της μορφή έχει περί τα 7,4 εκατ.
πελάτες. Το 30% που θα μεταφερθεί αντιστοιχεί χονδρικά σε 2 
εκατομμύρια. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, δεν 
εισφέρονται οι πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών.
Επιπλέον ορίζεται η διαδικασία της απόσχισης, το περιεχόμενο 
της ; σχετικής σύμβασης αλλά και του τρόπου έγκρισής της από 
τη γενική συνέλευση των μετόχων.
Έντονη είναι η αντίδραση της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, του Σωματείου 

εργαζομένων «Σπάρτακος» αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ στην 
αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. Τα συνδικάτα προειδοποιούν με 
προσφυγές στη Δικαιοσύνη προκειμένου να διασφαλίσουν 
τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, τα οποία, σύμφωνα με τους 
συνδικαλιστές, είναι ενσωματωμένα στην πάγια περιουσία της 
εταιρείας.
• Οι παλιές συμβάσεις στη «μικρή» ΔΕΗ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
για τέσσερις μήνες θα παραμείνουν στη νέα εταιρεία οι 2 
εκατομμύρια πελάτες που θα μεταφερθούν από τη ΔΕΗ, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του νομοσχεδίου που προβλέπει τη 
«μεταβίβαση συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρική ενέργειας».
Σύμφωνα με τις διατάξεις, οι συμβάσεις μεταβιβάζονται «άνευ 
συγκατάθεσης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε.» και «δεν λύονται 
μονομερώς από τα μέρη πριν από την παρέλευση τετραμήνου 
από την ολοκλήρωση της απόσχισης».
Για το διάστημα αυτό δεν αλλάζουν τα τιμολόγια, ενώ ό,τι και 
να γίνει δεν επηρεάζονται οι ευάλωτοι πελάτες που ανήκουν σε 
ειδικές κατηγορίες τιμολογίων, μια και αυτά δίνονται από την 
Πολιτεία. Επιπλέον θα προμηθεύονται αδιάλειπτα ηλεκτρικό 
ρεύμα.
Επίσης η ΔΕΗ «υποχρεούται για χρονικό διάστημα έξι μηνών 
από την ολοκλήρωση της απόσχισης να απέχει από κάθε μορφής 
επιθετική εμπορική πολιτική με σκοπό την επαναπροσέλκυση 
των πελατών».
Στο ίδιο άρθρο περιγράφονται και τα κριτήρια με βάση τα οποία 
θα μεταβιβαστούν οι συμβάσεις προμήθειας στη νέα εταιρεία. 
Την απόφαση θα λάβει το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ και 
ανάμεσα στα κριτήρια θα είναι η μεταβίβαση συμβάσεων που 
αντιστοιχούν στο 30% του συνολικού αριθμού των πελατών της 
ΔΕΗ, αναλογικά ανά βασική και ειδική κατηγορία πελατών της 
ΔΕΗ.
Για τους πελάτες υψηλής και μέσης τάσης που θα μεταφερθούν 
στη μικρή εταιρεία δεν είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ο 
αριθμός των συμβάσεων αλλά η παρεχόμενη ενέργεια. Όπως 
ερμηνεύονται οι διατάξεις, στη «μικρή ΔΕΗ» θα μεταφερθούν 
αναλογικά συνεπείς πελάτες, αλλά και εκείνοι που έχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές.

ΤΕΛΗ ΜΑΡΤΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΓΠΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 19 | 11/03/2014

Μέχρι τις 28 Μαρτίου θα πρέπει να έχουν αποστείλει 
ηλεκτρονικά οι επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία τις 
βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων στη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων.  Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
υπουργείου Οικονομικών, οι βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, 
αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από 
εμπορικές επιχειρήσει πρέπει να υποβληθούν έως την 28η 
Μαρτίου 2014.
Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία που θα ισχύσει για τις 
υποβολές δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 
έτους 2014 (χρήση 2013), οι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης 
των εισοδημάτων που προέρχονται από τις ανωτέρω βεβαιώσεις 
προσυμπληρώνονται χωρίς τη δυνατότητα επεξεργασίας από τον 
φορολογούμενο.
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Σε περίπτωση απουσίας ηλεκτρονικής πληροφόρησης από τον 
εργοδότη ή τον αρμόδιο φορέα, η υποβολή της δήλωσης φόρου 
εισοδήματος έτους 2014 των αντισυμβαλλομένων (υπαλλήλων, 
συνταξιούχων, προμηθευτών υπηρεσιών κ.τ.λ.) θα είναι 
δυσχερής μέχρι την αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου 
βεβαιώσεων από τους υπόχρεους.
Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική πύλη της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων για την υποβολή των φορολογικών 
δηλώσεων ανοίγει στις 20 Μαρτίου, ενώ η σχετική διαδικασία 
θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. Περισσότερες πληροφορίες για 
την αποστολή των στοιχείων μπορούν τα λογιστήρια των 
επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών ταμείων να βρουν στην 
ηλεκτρονική σελίδα www.gsis.gr.

16 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 37 | 11/03/2014

Τη στελέχωση Ομάδας Help Desk στη Διεύθυνση Οικοδομικών 
και Κτιριοδομικών Κανονισμών ανακοίνωσε το υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). 
Οι διαθέσιμες προς πλήρωση θέσεις είναι: 7 θέσεις ΠΕ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, από τις οποίες πέντε (5) για Αθήνα και 
δύο (2) για Θεσσαλονίκη, 6 θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, από 
τις οποίες τέσσερις (4) για Αθήνα και δύο (2) για Θεσσαλονίκη, 1 
θέση ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών για Αθήνα, 1 θέση 
Π Ε Μηχανολόγων Μηχανικών για Αθήνα, 1 θέση ΤΕ Πολιτικών 
Μηχανικών ( Έργων Υποδομής ή Δομικών Έργων) για Αθήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως αύριο 
υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Οικοδομικών & 
Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ (Τρικάλων 36 & 
Μεσογείων, 115 26 Αθήνα). Περισσότερες πληροφορίες για τα 
προσόντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη σελίδα της 
προκήρυξης Στελέχωση Ομάδας Help Desk στη Διεύθυνση 
Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών.

ΒΡΑΧΝΑΣ ΓΙΑ 2,6 ΕΚΑΤ. ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-36 | 11/03/2014

Μια τρύπα στο νερό αποδεικνύεται ότι είναι οι 
πολυδιαφημισμένες ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο, 
καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν ένας στους τέσσερις 
φορολογουμένους έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την 
Εφορία, ενώ την ίδια ώρα στην πάγια ρύθμιση χρεών εντάχθηκε 
μόλις το 3,5% των οφειλετών.
Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών αναδεικνύουν 
την τραγική εικόνα στην οποία βρίσκεται η πλειονότητα των 
φορολογουμένων, καθώς 2.653.032 φορολογούμενοι έχουν 
δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές από την 1η 
Ιανουαρίου 2013 έως το τέλος Ιανουαρίου 2014 συνολικού ύψους 
10,098 δισ. ευρώ. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
ξεπερνούν πλέον τα 62 δισ. ευρώ.
Οι αριθμοί που ανακοίνωσε το υπουργείο, αναφορικά με την 
πορεία ένταξης των οφειλετών στις ρυθμίσεις που σχεδίασε και 

ψήφισε η κυβέρνηση με τη βοήθεια της τρόικας, δείχνουν ότι 
καμία από αυτές δεν ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες που είχε η 
αγορά για να ανταποκριθούν οι φορολογούμενοι στα χρέη τους.
Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικό καθώς:
- Στη ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» για χρέη που προϋπήρχαν 
τον Δεκέμβριο του 2012 και άλλα 529,5 εκατ. στην «πάγια 
ρύθμιση» για νέα χρέη από -το 2013 και μετά εντάχθηκαν μόλις 
974,5 εκατ. ευρώ και μαζί με τις προσαυξήσεις και για τις δύο 
ρυθμίσεις εισπράχθηκαν μόλις 304,7 εκατ. ευρώ.
- 99.793 οφειλέτες έκαναν ρύθμιση για παλαιά χρέη και 92.323 
οφειλέτες για νέα χρέη, συνολικά δηλαδή 192.116 οφειλέτες. Από 
αυτούς όμως μέσα στο μήνα οι 2.673 έχασαν τη ρύθμιση.
- Στη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας», η οποία αφορά 
τα χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31.12.2012 και 
ανέρχονται σε 52,5 δισ. ευρώ, εντάχθηκαν, κατά την χρονική 
περίοδο από την 1 η Ιουνίου 2013 έως την 31 η Ιανουαρίου 
2014,99.793 οφειλέτες, που αντιστοιχούν στο 7,83% του συνόλου 
των οφειλετών.
- Το συνολικό ποσόν των οφειλών που εντάχθηκαν στη ρύθμιση 
της «τελευταίας ευκαιρίας», την περίοδο από 1.6.2013 έως 
31.1.2014, έφθασε τα 974,5 εκατ. ευρώ (728,2 εκατ. € κεφάλαιο 
και 246,3 εκατ. € προσαυξήσεις) Το ρυθμισθέν ποσό των 974,5 
εκατ. ευρώ αντιστοιχεί μόλις στο 1,85% του συνόλου των οφειλών 
που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31.12.2012.
- Στην «πάγια ρύθμιση», η οποία αφορούσε στα χρέη τα οποία 
δημιουργήθηκαν από την 1η. 1.2013 και μετά, κατά τη χρονική 
περίοδο από την 1η.6.2013 έως την 31η.1.2014, εντάχθηκαν 
92.323 οφειλέτες, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 3,48% του συνόλου.
- Το συνολικό ποσόν των χρεών που εντάχθηκαν στην «πάγια 
ρύθμιση» την περίοδο από την 1η.6.2013 έως την 31 η.1.2014, 
ανήλθε σε 529,5 εκατ. ευρώ. Το ποσόν αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 
5,24% του συνόλου των χρεών που θα μπορούσαν να ρυθμιστούν.
- Το συνολικό ποσόν των οφειλών που ρυθμίστηκαν και 
εξοφλήθηκαν μέχρι τις 31 1.2014 ανήλθε σε 304,76 εκατ. €. Από 
το ποσόν αυτό τα 153,6 εκατ. € είναι οφειλές που είχαν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες μέχρι 31.12.2012 και εντάχθηκαν στη ρύθμιση 
της «τελευταίας ευκαιρίας», ενώ τα υπόλοιπα 151,1 εκατ. € ήταν 
νέα χρέη, το οποία δημιουργήθηκαν μετά την 31η. 12.2012 και 
υπήχθησαν στην «πάγια ρύθμιση».
Βέβαια την ώρα που τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξάνονται με 
ασυγκράτητους ρυθμούς και οι ρυθμίσεις δεν αποδίδουν, 
οι μνημονιακές πολιτικές που ακολουθούν οι κυβερνήσεις 
συνεχίζουν να απομυζούν τα συνήθη υποζύγια (μισθωτούς-
συνταξιούχους-συνεπείς επαγγελματίες), ώστε να επιτευχθούν οι 
στόχοι που θέτουν οι δανειστές σε συνεργασία με την ελληνική 
κυβέρνηση, με τις εταιρείες να πληρώνουν μόλις το 1/20 των 
συνολικών φόρων. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου 
Οικονομικών, το Δημόσιο εισέπραξε συνολικά 35,493 
δισεκατομμύρια φόρους το 2013 από:
- ΦΠΑ εισπράχθηκαν 13,8 δισεκατομμύρια, - έμμεσους φόρους 
8,9 δισεκατομμύρια, - φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων 
7,9 δισεκατομμύρια, - φόρο εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
1,6 δισεκατομμύρια, - φόρους στην ακίνητη περιουσία 2,9 
δισεκατομμύρια.


