
Η καθημερινή ηλεκτρονική έκδοση του ΤΕΕ (Newsletter TEE), λόγω των 
εορτών του Πάσχα θα κυκλοφορήσει κανονικά την Πέμπτη 24 Απριλίου 2014.  
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Περί εξόδου, πολύς λόγος γίνεται αυτές τις 
ημέρες: έξοδος στις αγορές, έξοδος επενδυτών 
από το Χρηματιστήριο και έξοδος για …Πάσχα !
Και τη μεν έξοδο στις αγορές, έσπευσαν «φίλοι 
και εχθροί» να την προσγειώσουν με δηλώσεις 
τους στην πραγματικότητα, υπενθυμίζοντας με 
νόημα ότι η Ελλάδα έχει ακόμη να «βαδίσει τον 
μακρύ δρόμο του μαρτυρίου», αφαιρώντας την 
ευκαιρία πανηγυρισμών από την κυβερνητική 
πλευρά. Κι άλλωστε, όπως επισημαίνουν, αυτά 
που ζήτησε από τις αγορές η χώρα μας, ήταν 
λίγα (και τα πληρώνει ακριβά), γιατί αν ζήταγε 
πολλά (πέρα από το να τα πληρώσει πανάκριβα) 
πιθανότατα δεν θα τα έβρισκε.
Όσο για την έξοδο των επενδυτών από το 
Χρηματιστήριο, το χαρακτηριζόμενο «διορθωτικό 
κύμα», αποδεικνύεται κατά τους ειδικούς 
επίπονο έως εκφοβιστικά ισχυρό για όσους 
έσπευσαν το προηγούμενο διάστημα να 
τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε μετοχές, 
προεξοφλώντας ένα «δυναμικό ράλι» πάνω 
από τις 1.400 μονάδες με αφορμή την 
επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές 
ομολόγων. Τα μεγάλα κέρδη του 2014 έχουν 
γίνει καπνός καθώς από το +17% στα υψηλά 
του Μαρτίου έχουν περιοριστεί σε μόλις 3,8% 
σε διάστημα λίγων ημερών. Οι επενδυτές του 
χτες, αποδεικνύονται μάλλον κερδοσκόποι του 
σήμερα.
Η οικονομία της χώρας κινείται επί «ξυρού 
ακμής» και αυτό, όλα δείχνουν, ότι θα συνεχιστεί 
επί μακρό.
Όσο για την πασχαλινή έξοδο, ο καιρός – ούτε 
μετεωρολογικά, ούτε οικονομικά – επιτρέπει να 
συνοδευτεί από αισιοδοξία.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Παρατείνεται η προθεσμία μέχρι το τέλος εφαρμογής του νόμου 4178/2013 περί αυθαίρετης 
δόμησης, δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015 για την υποβολή των προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών (τεχνική έκθεση, τοπογραφικά διαγράμματα κατόψεις,  φωτογραφίες κλπ)  
υπαγωγής στο νόμο, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δηλώσεων του ΤΕΕ. Ο νέος ανα-
πληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς σε πνεύμα συνεργασίας μετά από πρόταση του 
ΤΕΕ υπέγραψε σχετική υπουργική απόφαση, με την οποία παρατείνεται η εξάμηνη προθε-
σμία που ίσχυε έως τώρα, μέχρι το τέλος εφαρμογής του νόμου, ώστε να εξελιχθεί ομαλά 
η διαδικασία υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών και να μην προκληθούν εμπλοκές και 
προβλήματα.    

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ Ν. ΤΑΓΑΡΑ 

Παράταση προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 
αυθαιρέτων 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

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

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

ΝΕΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Είσπραξη ασφαλιστικών  
εισφορών μέσω Εφορίας 

Επεκτείνεται και στις οφειλές προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία, το σύστημα 
συμψηφισμών που ισχύει ήδη μετα-
ξύ των οφειλών των φορολογούμε-
νων και των επιστροφών φόρων που 
δικαιούνται (από ΦΠΑ ή εισόδημα). 
Αυτό σημαίνει ότι επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες που έχουν οφειλές 
προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή έχουν 
υπαχθεί σε ρύθμιση για τις οφειλές 
αυτές και δικαιούνται επιστροφή 
φόρου από την εφορία, θα λαμβά-
νουν μόνο το ποσό που θα προ-
κύπτει μετά τον συμψηφισμό των 
οφειλών ή δόσεων της ρύθμισης, 
με αυτό της επιστροφής φόρου. Η 
επέκταση των συμψηφισμών και για 
τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία 
προβλέπεται σε κοινή απόφαση του 
υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρού-
τση και του υφυπουργού Οικονομι-
κών Γ. Μαυραγάνη. Στην απόφαση 
προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι για 
την εφαρμογή του νέου συστήμα-

τος η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης θα αποστέλλει κάθε 
15νθήμερο στο Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το 
ηλεκτρονικό αρχείο επιστροφών 
ΦΠΑ και φόρων εισοδήματος, το 
οποίο περιλαμβάνει τους αριθμούς 
φορολογικού μητρώου φυσικών και 
νομικών προσώπων και το ονομα-
τεπώνυμο ή επωνυμία αντίστοιχα, 
για τα οποία έχει εκδοθεί εκκαθαρι-
σμένο ατομικό φύλλο έκπτωσης και 
επίκειται επιστροφή ποσού.

Όσοι δικαιούνται 
επιστροφή φόρου 
από την εφορία, θα 
λαμβάνουν μόνο 
το ποσό που θα 
προκύπτει μετά 
τον συμψηφισμό 
των ασφαλιστικών 
οφειλών .
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

8-9
Μαΐου
2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Η  συμβολή των ΜΚΕ στην ασφάλεια 
των μικρών και μεγάλων έργων και κατασκευών και 
του κοινωνικού συνόλου"     
ΑΘΗΝΑ

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

Ελληνική Εταιρεία Μη Κατα-
στροφικών Ελέγχων

Ελληνική Αεροπορική Ένωση
12-13
Μαΐου
2014

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

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

15 
Μαΐου
2014

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης  και Επιμόρφωσης Μελών 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.) 
διοργανώνει σειρά ημερίδων –που θα πραγματοποι-
ηθούν στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα, 
1ος όροφος)- με θέμα: «Είναι δυνατή η παραγωγική 
ανασυγκρότηση της μεταποίησης στην Ελλάδα στο 
διεθνές περιβάλλον;».
Η 1η ημερίδα του κύκλου για τη μεταποίηση θα γίνει τη 
Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 στις 18.30  και θα επικε-
ντρωθεί στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάπτυξης, 
στην ανάλυση του ιστορικού, της φυσιογνωμίας και της 
εξέλιξης της ελληνικής βιομηχανίας, στο όραμα ώστε 
να αποτελέσει η μεταποίηση ένα βασικό κρίκο για την 
ανασυγκρότηση της χώρας και σε βασικές προτάσεις για 
ένα πρώτο στρατηγικό σχέδιο.
Θεματολογία:
•«Διεθνείς τάσεις-Ξένες Άμεσες Επενδύσεις», με 
ομιλήτρια την Μαργαρίτα Αντωνίου Χημικό Μηχανικό 
(υπάλληλο του ΥΠΑΑΝ)
•«Η νέα βιομηχανική πολιτική της Ε.Ε. για το 2020», με 
ομιλήτρια την Μαρία Μανδάρακα, Χημικό Μηχανικό, τ. 
καθηγήτρια του ΕΜΠ
•«Συνοπτικός απολογισμός των εξελίξεων της βιομη-
χανίας στην Ελλάδα», με ομιλητή τον Στρατή Ζαφείρη, 
Χημικό Μηχανικό
•«Μια σύγχρονη ελληνική βιομηχανία είναι εφικτή 
και μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή για την 
ανασυγκρότηση της χώρας», με ομιλητή τον Αλέξανδρο 
Οικονομίδη, μαθηματικό –βιοτέχνη
•«Το όραμα και πρώτες προτάσεις για το  στρατηγικό 
σχέδιο», με ομιλητή τον Γιώργο Σταμπουλή, Μηχανικό 
Παραγωγής και Διοίκησης, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας.

Στις επόμενες ημερίδες τα θέματα που θ αναπτυχθούν 
θα περιλαμβάνουν το αγροτοβιομηχανικό σύστημα & 
βιομηχανίες τροφίμων, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 
για την μεταποίηση, τις περιβαλλοντικές βιομηχανίες, 
τις καλές πρακτικές συνεργασιών/συνεργειών από 
το διεθνές περιβάλλον, ενώ θα κληθούν εκπρόσωποι 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων να καταθέσουν απόψεις ως 
εισηγητές.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «το τρέχον 
μοντέλο της παγκοσμιοποίησης προωθεί την αντίληψη 
ότι η  μεταποίηση μπορεί να γίνεται στις αναπτυσσόμενες 
χώρες ενώ στις  αναπτυγμένες χώρες θα παραμείνουν 
οι υπηρεσίες υψηλής απόδοσης (έρευνα  και ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών, σχεδιασμός προϊόντων,  εμπόριο,  
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, πωλήσεις,  διαφήμιση).
Η από-καθετοποίηση όμως της παραγωγής στις ανα-
πτυγμένες χώρες 
διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά 
δίχως την ύπαρξη  του κόμβου της μεταποίησης».
Και η ανακοίνωση συνεχίζει: 
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την ανησυχητική μείωση 
της βιομηχανίας, για πρώτη φορά προχώρησε στην 
διαμόρφωση θέσεων για τη βιομηχανική πολιτική,  με 
ορίζοντα το 2020. Οι ΗΠΑ υλοποιούν προγράμματα 
επαναπατρισμού της  μεταποίησης που είχε μετακινηθεί 
στις αναδυόμενες οικονομίες.
Στην Ελλάδα η μεταποίηση από 25% το 1980 έχει κατα-
κρημνιστεί στο 9% το  2012 ενώ ένα σημαντικό τμήμα του 
παραγωγικού δυναμικού τόσο σε ανθρώπινους πόρους 
όσο και σε παραγωγικό εξοπλισμό παραμένει ανενεργό. 
Τι δυνατότητες υπάρχουν ώστε να υπάρξει αντιστροφή 
της τάσης;».
Πληροφορίες: http://goo.gl/2bnrwL

Η παραγωγική ανασυγκρότηση της μεταποίησης 
στην Ελλάδα 

Tο Πανεπιστήμιο της Κύπρου εγκαινιάζει 
-στις 28 Απριλίου 2014 και ώρα 19.00- το 
βιοκλιματικό κτίριο του Εργαστηρίου Και-
νοτόμων Τεχνολογιών, έργο που σχεδίασε ο 
γνωστός αρχιτέκτονας Νίκος Φυντικάκης. Το 
συγκεκριμένο κτίριο έχει επιτύχει –σύμφωνα 
με μετρήσεις του Πανεπιστημίου- τη μέγιστη 
εξοικονόμηση ενέργειας στο χώρο της Μεσο-
γείου.
Τα εγκαίνια του έργου θα τελέσει ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστα-
σιάδης.

Εγκαίνια βιοκλιματικού  
κτιρίου
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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
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ΠΡΟΣΦΥΓΗ Γ. ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 53 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Στις 19 Σεπτεμβρίου στο ΣτΕ η πεζοδρόμηση  
της Πανεπιστημίου

Ενδιαφέρον για τον πλωτό σταθμό αποθήκευ-
σης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού 
αερίου της ΔΕΠΑ στη Βόρεια Ελλάδα εξέφρασε 
η εταιρεία GOLAR LNG, εκπρόσωποι της οποί-
ας συναντήθηκαν σήμερα με τον Υπουργό Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Γιάννη Μανιάτη. Όπως αναφέρεται από το ΥΠΕ-
ΚΑ, η GOLAR αποτελεί μία από τις μεγαλύτε-
ρες εταιρείες παγκοσμίως στην κατασκευή και 
λειτουργία σταθμών υγροποιημένου φυσικού 
αερίου, έχει ήδη δημιουργήσει και λειτουργεί 
13 σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου 
στον κόσμο, ενώ αυτή την περίοδο κατασκευ-
άζει άλλους 13 σταθμούς. Η εταιρεία εξέφρασε 
το ενδιαφέρον της για πλήρη συμμετοχή στη 
χρηματοδότηση του έργου, παρέχοντας σημα-
ντική ευελιξία στην υλοποίηση του συνολικού 
project. Ο κ. Μανιάτης ενημέρωσε τα στελέχη 
της εταιρείας για τη σπουδαιότητα του έργου, 
το οποίο μαζί με τον διασυνδετικό αγωγό φυ-
σικού αερίου Ελλάδος-Βουλγαρίας (IGB) έχουν 
ενταχθεί, στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως βασικοί πυλώνες ενί-
σχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περι-
οχής. Η σπουδαιότητα των έργων ενισχύεται 
από την πολιτική αστάθεια στην Ουκρανία, και 
αποτυπώνεται από τις προχωρημένες διαβου-
λεύσεις με τις κυβερνήσεις και εταιρίες από τη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία στα έργα αυτά. Η 
Μελέτη Σκοπιμότητας και η Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων που εκπονεί η ΔΕΠΑ για 
τον αγωγό βρίσκονται στο τελικό στάδιο

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2014 θα συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας η αίτηση του τέως προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδος Ιωάννη Αλαβάνου και άλλων 53 Αθηναίων πολιτών, οι οποίοι 
ζητούν να σταματήσει η πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου. Σύμφωψ-
να με το ΑΠΕ οι  προσφεύγοντες υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι η 
επίμαχη υπουργική απόφαση που ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς 
όρους είναι αντίθετη στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της 
Αθήνας. Παράλληλα, όπως επισημαίνουν, αντιβαίνει στην Ευρωπαϊκή 
και την εθνική νομοθεσία, καθώς πριν την έκδοση της υπουργικής 
απόφασης δεν προηγήθηκε στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών και 
κυκλοφοριακών επιπτώσεων. Τέλος όπως αναφέρουν στην προσφυ-
γή τους, λόγω της πεζοδρόμησης, θα υπάρξουν προβλήματα προσέγ-
γισης σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας.

Οι  τιμές των προϊόντων, σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, ενώ 
οι μισθοί μειώθηκαν περαιτέρω από 10% έως 15% τουλάχιστον σε επίπεδο μέσου όρου.  
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) προέβη και φέτος σε διερεύνη-
ση του κόστους του φετινού πασχαλινού τραπεζιού. Όπως προκύπτει από τις τιμοληψίες, 
παρατηρείται μία μεσοσταθμική άνοδος περίπου κατά 11% (10,91%) των διαφόρων ειδών/
προϊόντων Supermarket, ενώ αξιοσημείωτες μειώσεις παρουσιάζουν μόνο οι τιμές των 
λαχανικών και των φρούτων.. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την πραγμα-
τοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων σε Σούπερ Μάρκετς, Λαϊκές Αγορές αλλά και στην 
Κεντρική Αγορά Αθηνών (Βαρβάκειος), τα κρεατικά εμφανίζονται φθηνότερα κατά 4,51% 
κατά μέσο όρο, με την τιμή του αρνιού να υποχωρεί κατά 5,26%, ενώ οι τιμές των λαχα-
νικών και των φρούτων καταγράφουν οριακές πτωτικές τάσεις της τάξεως του 2,18%. Με 
βάση τα στοιχεία, τα οποία προέρχονται από τιμοληψίες της ΕΣΕΕ, το μέσο κόστος του 
φετινού πασχαλινού τραπεζιού εκτιμάται ότι βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο 
περυσινό, αφού αναμένεται να διαμορφωθεί στα 99,04 ευρώ για μία πενταμελή οικογένεια, 
παραμένοντας αμετάβλητο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κατά την οποία 
το αντίστοιχο κόστος ανερχόταν στα 99,23 ευρώ (-0,19%), με τις τιμές των βασικών ειδών 
διατροφής (λαχανικά- κρεατικά) να εμφανίζουν πτώση 3,37%. Σημειώνεται πάντως, ότι η 
τιμή του κατσικιού είναι αυξημένη φέτος σε σχέση με πέρυσι κατά 3,03% και διαμορφώ-
νεται στα 6,80 ευρώ το κιλό.

Ενδιαφέρον για τον 
πλωτό σταθμό  

φυσικού αερίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΜΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Ακριβό το πασχαλινό τραπέζι 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τετρακόσια σαραντα πέντε επιχειρηματικά σχέδια για χρηματοδότηση στο 
πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)», του ΕΣΠΑ 
2007-2013 εντάχθηκαν στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης της Ελληνικής Ανα-
πτυξιακής Εταιρείας - ΕΛΑΝΕΤ εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, δηλαδή, στις περιφέρειες 
Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΝΕΤ η απόφαση αφορά στα εξής:
• Περιφέρεια Αττικής: 437 επιχειρήσεις επιχορηγούμενου προϋπολογισμού: 
41.031.834,06 ευρώ
• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 7 επιχειρήσεις επιχορηγούμενου προϋπολογι-
σμού: 834.360,40 ευρώ
• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 1 επιχείρηση με επιχορηγούμενο προϋπολογι-
σμό: 50.000 ευρώ
Στο δικτυακό χώρο www.elanet.gr έχει αναρτηθεί πίνακας με αναλυτικά στοι-
χεία για τις περιφέρειες αρμοδιότητας της ΕΛΑΝΕΤ προς πλήρη ενημέρωση 
των ενδιαφερομένων επενδυτών.

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελο-
ποννήσου η σύναψη της προγραμματικής σύμβα-
σης με την Πελοπόννησος ΑΕ για την εκπόνηση 
της μελέτης επέκτασης των δικτύων από τις πηγές 
του Αναβάλου μέχρι το Μοναστηράκι και τα Φίχτια 

Αργολίδας. 

Προγραμματική σύμβαση 

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει 
ο καιρός από σήμερα Μεγάλη Τετάρ-
τη και από τα βορειοδυτικά, με κύρια 
χαρακτηριστικά τις καταιγίδες, το χα-
λάζι και τους ισχυρούς ανέμους, σύμ-
φωνα με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε 
η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 
Ειδικότερα, τη Μεγάλη Τετάρτη ισχυ-
ρές βροχές και καταιγίδες που είναι 
πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι 
και πολύ ισχυρούς άνεμους προβλέ-
πονται στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο 
και τη δυτική Μακεδονία. Τα έντονα 
φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν 
σε όλη τη δυτική και τη βόρεια Ελλά-
δα, μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλία 
και την κεντρική Στερεά και κατά τη 
διάρκεια της νύχτας στα υπόλοιπα 
ηπειρωτικά. Χιόνια θα πέσουν από το 
απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου, 
της Μακεδονίας (κυρίως της δυτικής) 
και της δυτικής Στερεάς (πάνω από τα 
1200 μέτρα)

Τη Μεγάλη Πέμπτη στη δυτική Ελλάδα 
προβλέπονται βροχές και καταιγίδες 
οι οποίες πιθανόν κατά διαστήματα να 
είναι τοπικά ισχυρές. Τα έντονα φαι-
νόμενα θα επηρεάσουν την υπόλοιπη 
χώρα βαθμιαία όμως στη δυτική Μα-
κεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική 
Στερεά, την Εύβοια και την ανατολι-
κή Πελοπόννησο θα εξασθενήσουν. 
Χιόνια στα ορεινά (πάνω από τα 1100 
μέτρα)
Τη Μεγάλη Παρασκευή ο άστατος 
καιρός θα συνεχιστεί με περαιτέρω 
εξασθένηση από τις απογευματινές 
ώρες στις περισσότερες περιοχές 
εκτός από την ανατολική Μακεδονία, 
τη Θράκη, τα νησιά του βόρειου και 
ανατολικού Αιγαίου όπου είναι πιθανό 
να εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και 
καταιγίδες κατά διαστήματα. Χιόνια 
θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια 
ορεινά (πάνω από τα 1100 μέτρα).

Επιδείνωση του καιρού 

Την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διάθεση 
του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της «Οργανισμός Λιμένος 
Θεσσαλονίκης Α.Ε.», που έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 
εκμετάλλευσης του λιμένα έως το 2051, ανακοίνωσε χθες 
το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, 
(ΤΑΙΠΕΔ). 
Όπως ανακοινώθηκε, η άμεση έναρξη του διαγωνισμού εί-
ναι προαπαιτούμενο για την ομαλή χρηματοδότηση της χώ-
ρας. Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο 
φάσεις, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πρώτη φάση) έχει οριστεί η 5η 
Ιουνίου 2014, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.
-Αντιδράσεις των εργαζομένων: Την αποφασιστικότητά 
τους να συνεχίσουν με ενότητα "τον αγώνα ενάντια στο σχε-
διαζόμενο ξεπούλημα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, με 
όλα τα μέσα, νομικά, πολιτικά και συνδικαλιστικά" δηλώ-
νουν -με χθεσινή  ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι στον 
Οργανισμό Λιμένος (ΟΛΘ), οι οποίοι προκήρυξαν για αύριο 
(Μεγάλη Τετάρτη) στάση εργασίας, από τις 12 μέχρι τις 3 το 
μεσημέρι.
Οι εργαζόμενοι, που θα δώσουν συνέντευξη Τύπου για το 
θέμα, στη μία το μεσημέρι, καταγγέλλουν το ΤΑΙΠΕΔ και 
την κυβέρνηση ότι επέφεραν "ακόμη ένα πλήγμα στο κύρος 
των κοινοβουλευτικών θεσμών και τη δημοκρατία", αφού 
"πραξικοπηματικά βγήκε στον αέρα η πρόσκληση ενδιαφέ-
ροντος για τη πώληση του λιμένος". Όπως επισημαίνουν, το 
ΤΑΙΠΕΔ και η κυβέρνηση δεν πτοήθηκαν "από την αντίθεση 
των βουλευτών όλων των κομμάτων στην Επιτροπή Οικονο-
μικών Υποθέσεων, των αυτοδιοικητικών φορέων, της Περι-
φέρειας, του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων δήμων 
[...], καθώς και από την αντίθεση του συνόλου σχεδόν των 
παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης".

Αντίστροφη μέτρηση για 
την πώληση του Λιμένα 

Θεσσαλονίκης 



Ο 48χρονος Gino Gargiulo, ένας ζάμπλουτος ιδιοκτήτης εστιατορίων χάμπουργκερ στο Μαϊάμι, εμφανίστηκε στο Ναυτικό Σαλόνι της Φλόριντα με την 15μετρη κίτρινη 
Lamborghini προκαλώντας εντύπωση, καθώς δεν επρόκειτο για αυτοκίνητο της διάσημης φίρμας, αλλά ένα κομψό, καινοτόμο και οπωσδήποτε τολμηρό σκάφος αξίας 
1.100.000 δολαρίων ! 
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ΤΑ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το αυτοκίνητο με το οποίο το ρυμούλκησε ως το «σαλόνι» ήταν, επίσης, μια κίτρινη 
Lamborghini, αξίας 750.000 δολαρίων.
Δεν είναι το μόνο πανάκριβο αυτοκίνητο, που μπήκε στη θάλασσα: τα Supercar 
yachts έχουν αρχίσει να γίνονται μόδα, μεταξύ των εκατομμυριούχων. 
Ο εστιάτορας του Μαϊάμι είχε παραγγείλει το 2007 ένα Mercedes, ενώ άλλοι 
έχουν αγοράσει Ferrari, Corvette κλπ. Σκάφη πανάκριβα, οπωσδήποτε τεχνο-
λογικά προηγμένα, ιδιαίτερα πολυτελή και με δυνατότητα να ταξιδεύουν με 300 
χιλιόμετρα την ώρα!
Φυσικά όλα κατά παραγγελία, σε ένα ναυπηγείο της Φλόριντα που ειδικεύεται σ’ 
αυτές τις κατασκευές, ουσιαστικά αντιγράφοντας τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των 
πανάκριβων αυτοκινήτων. Γιατί στο εσωτερικό, ο πλούτος περισεύει.

Όπως στην περίπτωση αυτού του Mercedes, με το βελούδινο σαλόνι και το εντυ-
πωσιακό ταμπλό.
Οι πραγματικοί λάτρεις της θάλασσας και των γρήγορων σκαφών αντιμετωπίζουν 
ως σουρεαλιστικά αυτά τα supercar yachts, αλλά η κρίση τους ουδόλως επηρεάζει 
τον Gino Gargiulo. 
Κατά κανόνα όσοι παραγγέλνουν σκάφη με όψη πανάκριβων αυτοκινήτων, όπως το 
εικονιζόμενο Ferrari, ήδη κατέχουν όμοιο αυτοκίνητο !
Σειρά στην αλυσίδα παραγωγής έχουν και άλλα παρόμοια σκάφη.
Όπως το Jaguar ή το Rolls Royce – Phantom, που θα κυκλοφορήσει σε μια  πε-
ριορισμένη έκδοση, εμπνευσμένη και από το σκάφος Bluebird K3 που Malcolm 
Campbell, που έσπασε το ρεκόρ ταχύτητας θαλάσσης στη δεκαετία του 1930.
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αισιοδοξία στις διοικήσεις των δύο τραπεζών για 
πλήρη κάλυψη- ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ «ΠΥΡΕΤΟΣ»- Οι όροι αύξησης 
κεφαλαίου της Eurobank- Σήμερα οι ανακοινώσεις από την Εθνική 
• Ραγδαία αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού- ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ 
ΠΤΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΟΚΑ •  Η στρατιωτική επέμβαση κατά 
των φιλορώσων προκαλεί νευρικότητα στις αγορές- ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ- Κρίσιμη η αυριανή τετραμερής 
διάσκεψη στη Γενεύη •  Ελ. Βενιζέλος: ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ •  Ευρωκοινοβούλιο: ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΩΣ 100.000 ΕΥΡΩ. 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Fairfax, Capital Research, Wilbur Ross, 
Fidelity, Mackenzie και Brookfield- ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΗΣ FAIRFAX 
ΜΕΡΙΔΙΟ 22% ΤΗΣ EUROBANK- Συμμετοχή με 1,332 δισ. ευρώ στην 
αύξηση •  Ευρωβουλή: Επικυρώθηκε στην τελευταία προ εκλογών 

συνεδρίαση της Ολομέλειας η συμφωνία- ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ •  ΟΔΔΗΧ: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ •  
Νέα Δημοκρατία: ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ •  Υπ. 
Οικονομικών: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΠΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΡΙΣΜΑ- Θα δοθεί το πρώτο 10ήμερο του Μαΐου- Ποιοι το δικαιούνται 
και τα εισοδηματικά κριτήρια •  ΤΟ ΝΕΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΜΕΙΩΣΕ ΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΚΑ- Σε προ Μνημονίου επίπεδα η 
απόδοση των 3μηνων •  ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ •  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΩΣ 
100.000 ΕΥΡΩ •  ΕΞΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΜΕ 1,331 ΔΙΣ. ΣΤΗ 
EUROBANK- To μεγαλύτερο μερίδιο με 1 δισ. από Fairfax και Capital 
•  ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ- 
Τράπεζες: Να εξαιρεθούν καταναλωτικά, επιχειρηματικά.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΟΥΚΡΑΝΙΑ- 
Κατελήφθη αεροδρόμιο, άρματα κινήθηκαν κατά αυτονομιστών • 
ΣΑΜΑΡΑΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ- Επίθεση στον 
ΣΥΡΙΖΑ  •  ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ- Από 
αύριο οι αιτήσεις, πρώτο δεκαήμερο Μαΐου η πληρωμή  •  Η ΕΞΟΔΟΣ 
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΙΩΣΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ- Το Δημόσιο άντλησε χθες 1,625 
δισ. ευρώ με 2,45%.

ΤΑ ΝΕΑ: Έλληνες φτιάχνουν εικονικές εταιρείες στη γειτονική 
χώρα για να καλύψουν φορολογικά την αγορά αυτοκινήτων μεγάλου 
κυβισμού- ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  •  
Σαμαράς: ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩ- ΔΙΛΗΜΜΑ  •  
Ψηφοδέλτιο Μώραλη: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΟ  •  ΣΤΑ 
ΠΡΟΘΥΡΑ ΕΜΦΥΛΙΟΥ Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τα κριτήρια και η διαδικασία για το επίδομα 
πλεονάσματος- ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ 500 € ΕΩΣ 1.083 € ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ  •  ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
ΞΑΝΑ Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ  •  Το «who is who» των 42 υποψηφίων της Ν.Δ.- 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΕΥΡΩΠΗ.

ΕΘΝΟΣ: Τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση ξένων 
πανεπιστημιακών- ΥΠΕΡ & ΚΑΤΑ ΓΙΑ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ  •  Σκηνές 
εμφυλίου- ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ  •  Νέα Δημοκρατία: 
ΕΥΡΩΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Καραμανλικοί και μητσοτακικοί αποδομούν τις 

επιλογές του- ΣΤΑ ΔΥΟ ΣΤΕΝΑ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ   •  ΤΥΜΠΑΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Eurobank- Μετά το 
πολυνομοσχέδιο που επέτρεψε την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών 
με ζημιά- ΤΗΝ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΖΑΜΠΑ…  •  ΟΥΚΡΑΝΙΑ: ΣΠΙΘΕΣ ΣΕ 
ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗ  •  Ευρωψηφοδέλτιο Ν.Δ.: ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Κλείδωσαν οι δικαιούχοι για το Κοινωνικό Μέρισμα- 
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΣΑ!- Εφάπαξ βοήθημα από 500 έως 1.500 
ευρώ σε 600.000 νοικοκυριά  •  Το ευρωψηφοδέλτιο της Ν.Δ.- ΟΙ 41 
ΚΩΠΗΛΑΤΕΣ (ΚΑΙ Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ) ΣΤΗ «ΓΑΛΑΖΙΑ» ΤΡΙΗΡΗ.

ΕΣΤΙΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ- Η στάσις του εγείρει σοβαρά 
ερωτήματα.

Η ΑΥΓΗ: ΒΓΗΚΑΝ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΤΗ Ν.Δ.- Δύο ψηφοδέλτια από τον 
χώρο της Ν.Δ. και στον Πειραιά- Αναβιώνει η κόντρα Σαμαρά με την 
οικογένεια Μητσοτάκη- Εκτός ευρωψηφοδελτίου παραδοσιακές 
ευρωπαϊκές φωνές της συντηρητικής παράταξης. Ευ. Αντώναρος: «Ανθ’ 
ημών, Γουλιμήδες»…

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΕ 
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ «ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Κατέθεσε στη δίκη για την υπεξαίρεση ο Γ. 
Μπουτάρης δείχνοντας τις ευθύνες του Παπαγεωργόπουλου: ΕΛΕΙΠΑΝ 
ΛΕΦΤΑ, ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Πατροκοσμάς τα προφήτευσε όλα!- Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ ΘΑ «ΠΙΑΣΤΕΙ» ΑΠΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Ή ΑΠΟ ΣΥΡΙΑ;
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Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΕΥΣΤΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΚΑΘΙ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-19 | 16/04/2014

 Η απουσία ρευστότητας και η δυσκολία πρόσβασης 
στο τραπεζικό σύστημα αποστερούν από το ΕΣΠΑ 
τον χαρακτήρα του ως «εργαλείου» ανάπτυξης και 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 
Τούτο προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποίησε ο 
Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος 
(ΣΕΣΜΑ), αξιοποιώντας την εμπειρία που συγκεντρώνουν 
οι εταιρείες-μέλη του, οι οποίες έχουν ως πελάτες 
επιχειρήσεις που, μεταξύ άλλων, καταθέτουν φακέλους 
για τη λήψη ενισχύσεων μέσω προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ. Τα συμπεράσματα από την εμπειρία υλοποίησης 
του ΕΣΠΑ περιλαμβάνονται σε συνολικότερη έρευνα 
που πραγματοποίησε για πρώτη φορά ο ΣΕΣΜΑ για 
την ελληνική οικονομία, κατασκευάζοντας τον Δείκτη 
Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ (GMCI). Η έρευνα 
θα είναι τριμηνιαία με εξαίρεση το κομμάτι που αφορά το 
ΕΣΠΑ, το οποίο θα διενεργείται μια φορά τον χρόνο.
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις που ζητούν ενισχύσεις μέσω ΕΣΠΑ είναι η 
δυσκολία δανεισμού και έκδοσης εγγυητικών επιστολών 
(87,8% το θεωρεί υψηλής έντασης πρόβλημα), οι 
καθυστερήσεις εκταμιεύσεων των ενισχύσεων (75,5%), 
καθώς και η αδυναμία κάλυψης της ίδιας συμμετοχής 
(67,3%). Χαμηλότερα στον κατάλογο των προβλημάτων 
αξιολογούν οι επιχειρήσεις την πολυπλοκότητα των 
διαδικασιών (44,9%), τον σχεδιασμό δράσεων στο ΕΣΠΑ 
που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων 
(34,7%) και τελευταία την αδιαφάνεια-διαφθορά (27,1%).
Πέραν, βεβαίως, των προβλημάτων που δημιουργεί 
η έλλειψη ρευστότητας έτσι ώστε να καταστεί πιο 
αποτελεσματικό το ΕΣΠΑ, οι σύμβουλοι εκτιμούν ότι δεν 
γίνεται ορθή κατανομή των πόρων.
Σύμφωνα με την έρευνα το 78% θεωρεί ότι η τρέχουσα 
κατανομή μόνο σε μέτριο βαθμό προάγει την ανάπτυξη. 
Ένα επίσης σημαντικό ποσοστό, 18%, θεωρεί η κατανομή 
των πόρων του ΕΣΠΑ δεν βοηθά καθόλου στην επίλυση 
των διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας. 
Ωστόσο, η πλειονότητα των συμβούλων θεωρεί ότι με τις 
κατάλληλες βελτιώσεις το τρέχον και το νέο ΕΣΠΑ μπορεί 
πολύ (38,8%) ή μέτρια (55,1%) να ενισχύσει σημαντικά την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Σε ό,τι αφορά τη συνολική εικόνα για την οικονομία, από 
τις απαντήσεις των συμβούλων προκύπτει προσδοκία για 
βελτίωση το επόμενο δωδεκάμηνο. Το 62% προβλέπει 
βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, εκτιμώντας σε 
ποσοστό 64% αύξηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης. 
Αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις για τις επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου (το 66% θεωρεί ότι θα είναι υψηλότερες σε 12 
μήνες) και για τις εξαγωγές (61,2% εκτιμά ότι αυτές θα 
αυξηθούν).
Δυσοίωνες αντιθέτως είναι οι προβλέψεις για την ανεργία, 

επτά στους δέκα προβλέπουν ότι το επόμενο δωδεκάμηνο 
θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα ή θα είναι υψηλότερη από 
σήμερα.

ΓΑΛΛΙΚΟ «ΦΛΕΡΤ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 12 | 16/04/2014

Κορυφώνεται το γαλλικό ενδιαφέρον για την απόκτηση 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, καθώς 
δρομολογούνται οι διαδικασίες για την εκποίηση της 
λεγόμενης μικρής ΔΕΗ, αλλά και για το «κρατικό» 17% 
της Εταιρίας που μεταβιβάστηκε ήδη στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ 
σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των 
δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής EDF 
(Electricite de France), Ανρί Προλιό, σε μια επίσκεψη-
αστραπή που πραγματοποίησε στην Ελλάδα, συναντήθηκε 
με τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο 
μετέφερε το ενδιαφέρον της εταιρίας του για τη ΔΕΗ. Δεν 
είναι η πρώτη φορά βέβαια που οι Γάλλοι εκδηλώνουν 
ενδιαφέρον για την ελληνική Εταιρία. Το Φεβρουάριο 
του 2013, ο Γάλλος πρόεδρος, Φρανσουά Ολάντ, κατά την 
επίσκεψή του στην Αθήνα είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
τη ΔΕΗ στον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.
Η EDF είναι η γαλλική ΔΕΗ και θεωρείται το μεγαλύτερο 
κρατικό μονοπώλιο στην Ευρώπη.
Η συνάντηση του κ. Σαμαρά με τον επικεφαλής της EDF 
είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πραγματοποιείται λίγες 
μόλις ημέρες μετά την αναβάθμιση της αξιολόγησης της 
ΔΕΗ από τη Standard & Poor's.
Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι η Edison, η οποία 
ανήκει στο γαλλικό όμιλο EDF, φέρεται να έχει εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ. Η Edison, -η συνολική ισχύς της 
οποίας στη χώρα μας ανέρχεται στα 298 MW (μεγαβάτ)-, 
μέσω της Elpedison (κοινοπραξία με τα ΕΛΠΕ), συμμετέχει 
μαζί με τη ΔΕΠΑ στην εταιρία Ποσειδών για την κατασκευή 
του υποβρύχιου ελληνοϊταλικού αγωγού, αλλά και στον 
ελληνοβουλγαρικό αγωγό φυσικού αερίου.
Η επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση ως προς το 
περιεχόμενο της συζήτησης Σαμαρά-Προλιό ήταν 
λιτή και έκανε λόγο για «ενεργειακά θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος». Πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι 
κατά τη συνάντηση κυριάρχησε το θέμα της ΔΕΗ. Οι ίδιες 
πηγές αναφέρουν ότι μετά το Πάσχα θα ακολουθήσει μία 
ακόμη συνάντηση του επικεφαλής της γαλλικής EDF με τον 
υφυπουργό ΠΕΚΑ, Μ. Παπαγεωργίου.
Εν τω μεταξύ, όλο και περισσότεροι υποψήφιοι 
«μνηστήρες» εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρεσβείες κρατών, μεταξύ των 
οποίων και η ιαπωνική πρεσβεία στην Αθήνα, ζήτησαν το 
σχετικό κείμενο ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ στα αγγλικά. 
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν υπήρξε συγκεκριμένο 
ενδιαφέρον από ιαπωνικές εταιρίες, αλλά μόνο από την 
πρεσβεία, π οποία με τη σειρά της έχει ενημερώσει τις 
ενδιαφερόμενες εταιρίες της χώρας της.
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Η κινεζική State Grid Corporation of China φέρεται να 
έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το υπό αποκρατικοποίηση 
66% του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας).
Ανάλογο ενδιαφέρον φέρονται ότι εκδηλώνουν για τα 
δίκτυα μεταφοράς ενέργειας και συγκεκριμένα funds, που 
διαχειρίζονται κυρίως συνταξιοδοτικά κεφάλαια.
Ενδιαφέρον έχει εκφρασθεί εξάλλου τόσο από γερμανικές 
όσο και από ιταλικές εταιρίες, ήτοι των γερμανικών 
εταιριών EON και RWE, καθώς και της ιταλικής Edison, 
η οποία -όπως προαναφέρθηκε- έχει περιέλθει στον 
έλεγχο της EDF. Με το γερμανικό κολοσσό RWE έχει, ήδη, 
συνεργασία η ΔΕΗ στην Αλβανία.
Πριν από μερικούς μήνες, εξάλλου, ως ενδιαφερόμενος 
εμφανίσθηκε η τσεχική εταιρία CEZ, διοικητικό στέλεχος 
της οποίας είχε δηλώσει στο Reuters ότι η εταιρία 
ενδιαφέρεται να διεκδικήσει μερίδιο στην απελευθέρωση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Με 
ενδιαφέρον, άλλωστε, αναμένονται οι προθέσεις του Ομίλου 
Μυτιληναίος, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος 
παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ο Όμιλος 
ενδέχεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον, είτε αυτόνομα είτε με 
τη Μ+Μ, μαζί δηλαδή με τον Όμιλο Βαρδινογιάννη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκδηλώνεται 
ενδιαφέρον και από την πλευρά ισπανικών εταιριών.
Το εμιράτο του Κατάρ δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός 
νυμφώνος, αφού φαίνεται ότι επιθυμεί διακαώς να μπει στο 
χώρο της ελληνικής αγοράς ενέργειας. Σχετικές κρούσεις, 
μάλιστα, έγιναν και κατά το ταξίδι του πρωθυπουργού, 
Αντώνη Σαμαρά, στην Ντόχα, πριν από περίπου ένα χρόνο.
Ενδιαφέρον, όμως, διεκδικώντας την εξαγορά της «μικρής 
ΔΕΗ», φέρονται ότι έχουν εκδηλώσει και ρωσικές εταιρίες. 

ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 33 | 16/04/2014

Για πολιτιστικό ακρωτηριασμό έκανε λόγο ο Ευάγγελος 
Βενιζέλος χθες από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου όπου 
διεξήχθη συζήτηση για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών 
που έχουν απομακρυνθεί από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τόνισε την ανάγκη της επιστροφής των Γλυπτών 
του Παρθενώνα από τη Βρετανία.
«Μια ευρωπαϊκή χώρα αισθάνεται πολιτιστικά 
ακρωτηριασμένη όταν χάνει μέρος της πολιτιστικής της 
κληρονομιάς. Έτσι ακρωτηριασμένο βρίσκεται και το 
μείζον μνημείο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, το μνημείο 
του Παρθενώνα στην Αθήνα, που "βλέπει" να λείπουν 
βασικά του μέλη» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ελληνικής 
κυβέρνησης ο οποίος, εκτός των άλλων, υπενθύμισε 
ότι υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα 
στην Αθήνα έχει ταχθεί, παλαιότερα, η Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Και υποστήριξε ότι με την έγκριση της νέας οδηγίας για την 
επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών που απομακρύνθηκαν 

παράνομα από χώρες-μέλη της EE γίνεται πιο επιτακτική η 
ανάγκη επανενοποίησης του μνημείου του Παρθενώνα.

ΜΕΤΡΟ: ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΙΞΑΝ ΛΑΔΙ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |  Σελίδα 30 | 16/04/2014

ΣΕ ΝΕΕΣ περιπέτειες περνά το έργο του μετρό 
Θεσσαλονίκης. Η κατασκευάστρια κοινοπραξία υπό την 
ΑΕΓΕΚ κοινοποίησε τις απολύσεις σε επτά χειριστές 
μηχανημάτων, με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει γι' αυτούς 
αντικείμενο εργασίας. Το σωματείο των εργαζομένων 
απάντησε άμεσα και προχώρησε σε 24ωρη απεργία. Οι 
εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί στο εργοτάξιο 
της Αγίας Σοφίας, εκτίμησαν την κατάσταση και στη 
συνέχεια έκαναν πορεία που κατέληξε έξω από τα γραφεία 
της κοινοπραξίας.
«Συναντηθήκαμε με τον διευθυντή της εταιρίας και του 
ξεκαθαρίσαμε ότι στην περίπτωση που δεν ανακληθούν οι 
απολύσεις δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στα εργοτάξια» 
τονίζει στη «δημοκρατία» ο πρόεδρος των εργαζομένων 
στον κατασκευαστικό τομέα του έργου Σταύρος Στέτσικας.
Εξηγεί ότι ο εκπρόσωπος της εταιρίας απάντησε ότι δεν γίνεται 
να ανακληθούν οι απολύσεις, αλλά δεσμεύτηκε ότι μετά τις 
γιορτές του Πάσχα οι επτά εργαζόμενοι θα απορροφηθούν στον 
αρχαιολογικό τομέα του έργου. «Η δέσμευση της κοινοπραξίας 
μάς ικανοποιεί και αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε σε 
κινητοποιήσεις, αναμένοντας να υλοποιηθεί. Στην περίπτωση 
που οι συνάδελφοι μας δεν επαναπροσληφθούν, θα κάνουμε 
νέες απεργίες» καταλήγει ο κ. Στέτσικας.

ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 9 | 16/04/2014

Στα 135 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο η 
αξία ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών, 
διατηρώντας σταθερά πορεία αποκλιμάκωσης. Είναι ενδεικτικό 
ότι στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενός επίσης πτωτικού 
έτους, η αξία τους έφθανε τα 256,7 εκατ. ευρώ.
Η μείωση συνεχίζεται σε ετήσια βάση και ανά μήνα, συμφώνα 
με τα στοιχεία της Τειρεσίας. Έτσι, το Μάρτιο σφραγίστηκαν 
2.160 ακάλυπτες επιταγές με αξία 28,1 εκατ. ευρώ με μείωση σε 
σχέση με το Φεβρουάριο, της τάξης του 42% στην αξία και του 
4,5% στον αριθμό.
Έναντι του Μαρτίου 2013 καταγράφηκε μείωση κατά 47,9% στα 
τεμάχια και κατά 38,6% στην αξία των ακάλυπτων επιταγών. Στο 
τρίμηνο, οι ακάλυπτες επιταγές ήταν 6.475 με αξία 109,53 εκατ. 
ευρώ έναντι 16.452 τεμαχίων, συνολικής αξίας 212,97 εκατ. 
ευρώ.
Οι απλήρωτες συναλλαγματικές του Μαρτίου αριθμούσαν 4.722 
τεμάχια, με αξία 6,33 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 10,5% λιγότερες 
έναντι του Φεβρουαρίου και με μικρότερη αξία σε ποσοστό 
39,7%. Σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2013 καταγράφηκε 
μείωση κατά 28,5% στα τεμάχια και κατά 37,4% στην αξία τους. 
Στο τρίμηνο, οι απλήρωτες συναλλαγματικές ήταν 15.556, με 
συνολική αξία 25,6 εκατ. ευρώ.


