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N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το σημείωμα της στήλης την Τρίτη (24/6) προκάλεσε 
ορισμένες, εύλογες  αντιδράσεις, είτε γιατί 
παρερμηνεύτηκε, είτε γιατί η διατύπωση δεν ήταν 
σαφής. Οφείλουμε, λοιπόν, κατ΄ αρχήν μία συγνώμη 
για την αναστάτωση και κάποιες εξηγήσεις για άρση 
παρεξηγήσεων.
Οι διπλωματούχοι μηχανικοί, a priori, ανήκουν 
στο χώρο των επιστημόνων και το ΤΕΕ είναι ο 
επιστημονικός τους φορέας. Κατά συνέπεια δεν 
είναι δυνατόν οποιοσδήποτε να συμπεριλαμβάνει 
τους διπλωματούχους μηχανικούς μεταξύ εκείνων 
των κλάδων «που από το «παράθυρο» θέλουν να 
ονομάζονται επιστημονικοί και να τυγχάνουν ανάλογης 
μεταχείρισης», όπως σημειώναμε εμφατικά στην 
πρώτη παράγραφο του σημειώματος της Τρίτης. Τέτοιοι 
«κλάδοι», κατά γενική παραδοχή  είναι εκείνοι, προς 
τους οποίους με πολιτικές και πελατειακές αποφάσεις  
απονέμονται επαγγελματικές δραστηριότητες  χωρίς  
η διάρκεια, ούτε το περιεχόμενο σπουδών τους, 
να καλύπτουν τις απαιτήσεις της επιστημονικής 
κατάρτισης. Άλλωστε από έναν τέτοιο κλάδο, με 
επίσημη ανακοίνωση της ΕΕΤΕΜ  διατυπώθηκε 
δημόσια πριν λίγες ημέρες, η άποψη ότι ούτε οι 
γνώσεις, ούτε η πιστοποίησή τους χρειάζονται, για να 
τους ανατεθεί επιπλέον έργο (π.χ. των ενεργειακών 
επιθεωρητών, αλλά όχι μόνο). Το σημείωμα, με τη 
μορφή δημοσιογραφικού σχολίου, προς αυτούς 
τους κλάδους απευθυνόταν και ουδεμία πρόθεση 
παρέμβασης στον οποιοδήποτε εσωτερικό διάλογο των 
διπλωματούχων μηχανικών είχε.
Και κάτι ακόμα: Οι διπλωματούχοι μηχανικοί, όπως 
είναι γενικώς παραδεκτό, διεθνώς αναγνωρισμένο 
και διαχρονικά επιβεβαιώνεται διαθέτουν  υπόβαθρο 
σπουδών και επιστημονικής γνώσης, που τους 
επιτρέπει όχι μόνον να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
άλλα να πρωτοπορούν διαμορφώνοντας οι ίδιοι τις 
τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Με τις καλύτερες 
προθέσεις ευχαριστούμε για την κατανόηση.
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ΣΗΜΕΡΑ

Λάθος η πώληση  
της «Μικρής ΔΕΗ»

Κινητοποίηση σήμερα  
στην Πτολεμαΐδα

Αναλυτικά στη σελ. 3

To ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 
σε ανακοίνωση που εξέδωσε με θέμα 
την επιχειρούμενη πώληση της «Μικρή 
ΔΕΗ» τονίζει ότι  θεωρεί λάθος την 
πώληση μέρους της ΔΕΗ με το διαχω-
ρισμό της και πώλησή του 30% αυτής, 
όπως έχει πολλές φορές τοποθετηθεί 
με αποφάσεις του, αλλά και με σχετι-
κές πρωτοβουλίες που έχει λάβει προς 
ενημέρωση τόσο των φορέων όσο και 
των πολιτών. Θεωρεί ότι η βασική αρχή 
της παροχής των δημόσιων κοινωνι-
κών αγαθών, μεταξύ αυτών και της 
ενέργειας, οφείλουν να παρέχονται με 
μέριμνα και φροντίδα του δημοσίου 

Συλλαλητήριο για τη «μικρή ΔΕΗ» θα πραγματοποι-
ηθεί σήμερα, Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στην  Πτολε-
μαΐδα, ενώ την ημέρα που θα συζητηθεί το σχετικό 
νομοσχέδιο στη Βουλή θα πραγματοποιηθούν 
καταλήψεις στις πύλες των σταθμών παραγωγής 
ρεύματος στην Πτολεμαΐδα, το Αμύνταιο και τη 
Φλώρινα.  Τη σχετική απόφαση έλαβε το βράδυ 
της Τρίτης η συντονιστική επιτροπή των φορέων 
που έχει συσταθεί στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας για το ζήτημα της μικρής ΔΕΗ, καθώς 
η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου δεν πραγματοποιήθηκε λόγω 
έλλειψης απαρτίας. Ο αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης 
Γιάννης Σόκουτης επισήμανε πως Αντίστοιχες 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιη-
θούν και στην πόλη της Φλώρινας όπως και στην 
πόλη της Κοζάνης, σε μέρες που θα καθοριστούν 
το επόμενο διάστημα. 

και είναι βασική υποχρέωση που θα 
έπρεπε να έχει μια εύρυθμη σε λει-
τουργία Πολιτεία. Στην ίδια ανακοίνωση 
τονίζεται ότι «αντί λοιπόν η κυβέρνηση 
να προσδιορίσει τις διαχρονικές υπο-
χρεώσεις της προς την τοπική κοινωνία 
της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο 
των ξεκάθαρων σχέσεων που οφεί-
λουν να υπάρχουν σε ένα συντεταγ-
μένο κράτος, αντί να προχωρήσει σε 
ένα σύγχρονο ενεργειακό σχεδιασμό 
αξιοποίησης των εθνικών μας πόρων 
του λιγνίτη και των υδάτων ενδιαφέ-
ρεται μόνο για τον διαμελισμό και την 
πώληση της ΔΕΗ». 

Καλούμε την 
κυβέρνηση να 
αποσύρει το 
νομοσχέδιο για τη 
«Μικρή ΔΕΗ», διότι 
πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις θα 
είναι δραματικά 
μη αναστρέψιμες 
για τη χώρα και τις 
τοπικές κοινωνίες» 
τονίζει το ΤΕΕ/ΤΔΜ.  
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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



Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: «Η χρήση νέων 
τεχνολογιών στην πρόληψη και τη διαχείριση 
φυσικών καταστροφών- Ο ρόλος της πολιτικής προ-
στασίας», θα πραγματοποιηθεί από τις 24 ως τις 26 
Οκτωβρίου 2014, στην πόλη της Ρόδου (ξενοδοχείο 
Semiramis City)
  Tην επιστημονική εκδήλωση συνδιοργανώνουν το 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο Δήμος Ρόδου, η 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης.
 «Το συνέδριο –όπως επισημαίνεται σε ανακοί-
νωση- έχει ως στόχο την παρουσίαση επίκαιρων 
επιστημονικών ερευνών και εργασιών από ειδικούς 
επιστήμονες στους τομείς της πρόληψης, διαχείρι-
σης αλλά και προστασίας τόσο του περιβάλλοντος, 
όσο και των πολιτών από την εμφάνιση φαινομένων 
έκτακτης ανάγκης όπως είναι π.χ. τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα, σεισμοί, πυρκαγιές κ.ά. Στοχεύει να δη-
μιουργήσει ένα βήμα για την ανταλλαγή ιδεών με-
ταξύ της επιστημονικής κοινότητας, εκπαιδευτικών, 
μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενδιαφερόμενων 

πολιτών, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συ-
γκεκριμένα, οι ομιλητές θα παρουσιάσουν τα αποτε-
λέσματα της έρευνάς τους σε θέματα σχεδιασμού, 
πρόληψης, διαχείρισης, προστασίας οικοσυστημά-
των ορεινών, αγροτικών και αστικών περιοχών, με 
περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά καθώς 
και βιώσιμης ανάπτυξης. Έμφαση θα δοθεί στα 
θέματα που απασχολούν την πολιτική προστασία 
τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες, που 
δραστηριοποιούνται στον επιστημονικό χώρο που 
καλύπτεται από τα παραπάνω θεματικά πεδία, 
καθώς και εκπρόσωποι  κρατικών φορέων, Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται σε θέματα 
που άπτονται  Πολιτικής Προστασίας θα κληθούν 
να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις εργασίες τους 
στη Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής του 
συνεδρίου». Η προθεσμία για την υποβολή περί-
ληψης εργασιών λήγει στις 15/7/2014 και γίνεται 
με αποστολή της στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
civilprotection@rhodes.gr  Πληροφορίες: Τηλ: 
2241361310 , fax: 2241361309 , email: georodos@
gmail.com, http://saferhodes.blogspot.gr
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Τα μέλη της «Αντιπροσωπείας» του ΤΕΕ θα 
συνεδριάσουν και πάλι το ερχόμενο Σαββα-
τοκύριακο 28 και 29 Ιουνίου 2014, για την 
εκλογή Β' Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και 
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει το Σάββατο στις 
10:15 π.μ. (στο ξενοδοχείο Τιτάνια, Πανεπιστη-
μίου 52, Αθήνα), εφόσον υπάρχει απαρτία, με 
την παρουσία πάνω από το μισό των μελών. Αν 
δεν εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διά-
ταξης, η συνεδρίαση θα συνεχισθεί την Κυριακή 
και ώρα 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.
   Σημειώνεται ότι έχουν προηγηθεί -κατά τις ει-
δικές συνεδριάσεις στις 15 & 16.3.2014 και 5 & 
6.4.2014, καθώς και 2 & 4.5.2014- ψηφοφορίες 
για την εκλογή Προέδρου, Α 'και Β' Αντιπροέ-
δρου, Γενικού Γραμματέα της Αντιπροσωπείας 
του Τ.Ε.Ε., καθώς και ψηφοφορίες για Αναπλη-
ρωτή Γενικού Γραμματέα της Αντιπροσωπείας 
του Τ.Ε.Ε., Μελών της Διοικούσας Επιτροπής 
του Τ.Ε.Ε., Προέδρου και Α ' Αντιπροέδρου του 
Τ.Ε.Ε. 

ΣΗΜΕΡΑ 26-06-2014

ΑΘΗΝΑ
➦ Εκδήλωση με θέμα: "Χρήσεις γης: Ρύθμιση 
του χώρου για την ανάπτυξη", θα πραγματοποι-
ηθεί σήμερα στις 18:00, στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο  (κτίριο Αβέρωφ ΕΜΠ, Πατησίων 
42, Αθήνα). 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

26-27 
Ιουνίου
2014

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: για την επισκευή και ενίσχυση 
των κατασκευών 
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: 2η Ημερίδα του κύκλου: "H μετα-
ποίηση στην Ελλάδα σήμερα"
ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης Μελών ΤΕΕ

Ι.Ε.Κ.Ε.Μ -Τ.Ε.Ε.
2 

Ιουλίου
2014

ΔΙΗΜΕΡΟ ΦΟΡΟΥΜ:«Επενδύοντας στην 
ηλεκτρική ενέργεια: Ο πυλώνας μιας ανταγωνι-
στικής οικονομίας»
 ΑΘΗΝΑ

Α-ΕΝΕRGY, Αντιπροσωπεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα, κ.ά. φορείς

2-3
Ιουλίου

2014

Η χρήση νέων τεχνολογιών στην πρόληψη 
και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών 

Νέα ειδική συνεδρίαση 
της Αντιπροσωπείας  

του Τ.Ε.Ε
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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



Η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας   
για την επιχειρούμενη πώληση της «Μικρή ΔΕΗ» αναλυτικά έχει 
ως εξής:  «To ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας θεωρεί λάθος την 
πώληση μέρους της ΔΕΗ με το διαχωρισμό της και πώλησή του 
30% αυτής, όπως έχει πολλές φορές τοποθετηθεί με αποφάσεις του, 
αλλά και με σχετικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει προς ενημέ-
ρωση τόσο των φορέων όσο και των πολιτών. Θεωρεί ότι η βασική 
αρχή της παροχής των δημόσιων κοινωνικών αγαθών, μεταξύ 
αυτών και της ενέργειας, οφείλουν να παρέχονται με μέριμνα 
και φροντίδα του δημοσίου και είναι βασική υποχρέωση που θα 
έπρεπε να έχει μια εύρυθμη σε λειτουργία Πολιτεία. Αντί λοιπόν 
η κυβέρνηση να προσδιορίσει τις διαχρονικές υποχρεώσεις της 
προς την τοπική κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των 
ξεκάθαρων σχέσεων που οφείλουν να υπάρχουν σε ένα συντε-
ταγμένο κράτος, αντί να προχωρήσει σε ένα σύγχρονο ενεργειακό 
σχεδιασμό αξιοποίησης των εθνικών μας πόρων του λιγνίτη και 
των υδάτων ενδιαφέρεται μόνο για τον διαμελισμό και την πώληση 

της ΔΕΗ. Το ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, με το επιστημονικό 
του δυναμικό έχει διαχρονικά τοποθετηθεί επίσημα και τεκμηρι-
ωμένα σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού και τώρα  προχωρά 
στην προσέγγιση και καταγραφή των παραπάνω μη αποτυπωμένων 
υποχρεώσεων όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί με ή χωρίς κείμενα, 
και αφορούν ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: Την αποκατάσταση 
των εδαφών. Τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών. Την αξιόπιστη 
και οικονομική παροχή Τηλεθέρμανσης. Την αξιοποίηση και χρήση 
από την τοπική κοινωνία των υδάτων των υδροηλεκτρικών έργων. 
Τη χρηματοδότηση συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου της 
μεταλιγνιτικής περιόδου. Την υποχρέωση καταβολής Τοπικού 
Πόρου Ανάπτυξης. Την κάλυψη του «Εξωτερικού Κόστους» από τη 
λιγνιτική παραγωγή. Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το νο-
μοσχέδιο για τη «Μικρή ΔΕΗ», διότι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις 
θα είναι δραματικά μη αναστρέψιμες για τη Χώρα και τις τοπικές 
κοινωνίες. Για την Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονί-
ας . Ο Πρόεδρος  Δημήτρης Μαυροματίδης»

Με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το υπουργείο Εργα-
σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προχώρησε σε νομο-
θετική ρύθμιση σχετικά με την ασφάλιση των ωφελουμένων των 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, μετά από καταγγελίες 
που δέχθηκε από άνεργους μηχανικούς-μηχανολόγους, για τη 
λανθασμένη υπαγωγή τους σε ασφαλιστικό ταμείο. Συγκεκριμέ-
να, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε το ΑΠΕ, το υπουργείο 
Εργασίας προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 20 παρ.5 
του Ν. 4255/2014 - ΦΕΚ Α 89/11.4.2014) εξαιρώντας γενικά από 
την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τους ωφελούμενους που υπάγονται 
στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), ενώ για 
τα τρέχοντα προγράμματα προβλέπει την απόδοση των εισφορών 
που είχαν ήδη καταβληθεί στο ΙΚΑ, στο Ταμείο που ανήκει κάθε 
ωφελούμενος. Όπως αναφέρει η Αρχή, σύμφωνα με το θεσμικό 
πλαίσιο ασφάλισης, οι διπλωματούχοι μηχανικοί εγγράφονται 
υποχρεωτικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και 
ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών 
και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), που πλέον υπά-

γεται στο ΕΤΑΑ. Ωστόσο, όταν προσήλθαν στο φορέα που τους 
υπεδείχθη από τον ΟΑΕΔ για να παράσχουν την εργασία τους, 
ως ωφελούμενοι από τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, 
κλήθηκαν να ασφαλιστούν στο ΙΚΑ, προκειμένου να αποδίδο-
νται σε αυτό οι παρακρατηθείσες εισφορές από την εργασία 
τους. Ο Συνήγορος με επιστολή του στην αρμόδια διεύθυνση 
του υπουργείου Εργασίας υποστήριξε, ότι βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας, η υποχρεωτική ασφάλιση επιτρέπεται σε ένα μόνο 
φορέα κύριας ασφάλισης. Μάλιστα, η ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ 
είναι υποχρεωτική για τους μηχανικούς. Επίσης, σημείωσε, ότι 
στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων κοινωφε-
λούς χαρακτήρα, προφανώς μη ηθελημένα δεν προβλέφθηκε η 
ασφάλιση στα ειδικά ταμεία που ασφαλίζουν υποχρεωτικά την 
επαγγελματική ιδιότητα και όχι τη δραστηριότητα των ασφα-
λισμένων τους. Περαιτέρω, επεσήμανε, ότι στη συγκεκριμένη 
πρόσκληση του ΟΑΕΔ, οι θέσεις για τις οποίες υπέβαλαν αίτημα 
συμμετοχής οι αναφερόμενοι αφορούσαν σε έργο μηχανικού, το 
οποίο υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ.

Με τη στήριξη βουλευτών της ΝΔ  και του 
ΠΑΣΟΚ υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή 
Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, επί 
της αρχής, των άρθρων και στο σύνολό 

του, το νομοσχέδιο για τη χωροταξική και 
πολεοδομική μεταρρύθμιση. Το νομοσχέδιο 
συζητήθηκε με τη διαδικασία του κατεπεί-
γοντος, δηλαδή σε μία συνεδρίαση, χωρίς 

την ακρόαση φορέων και χωρίς δεύτερη 
ανάγνωση, ενώ σήμερα θα εισαχθεί στο Α” 
Θερινό Τμήμα της Βουλής για την οριστική 
του έγκριση.

Την απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου του υπουργείου 
Περιβάλλοντος, που αφορούν στο ρυθμιστικό σχέδιο της Θεσσα-
λονίκης, ζητά η διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου (ΕΒΕΘ) της πόλης, με επιστολή προς τον αρμόδιο υπουργό, 

Γιάννη Μανιάτη. 'Οπως υποστηρίζει, το σχέδιο νόμου βρίθει 
αντιφάσεων και ατελειών, οι οποίες -εφόσον αυτό ψηφιστεί- θα 
έχουν καταστροφικές επιπτώσεις για την οικονομική ανάπτυξη 
της περιοχής.

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τη Μικρή ΔΕΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Λανθασμένη υπαγωγή μηχανικών σε ασφαλιστικό ταμείο

Υπερψήφιση νομοσχεδίου 

Αίτημα απόσυρσης 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

«Με τον σημερινό ρυθμό και το μίγμα δημιουργίας επιχειρήσεων (περίπου 
40.000 κάθε χρόνο, με μόνο 10% να επικεντρώνονται σε κλάδους προστιθέ-
μενης αξίας και μόνο 1% να επιδεικνύει σημαντική ανάπτυξη), η Ελλάδα θα 
χρειαστεί 25 χρόνια για να δημιουργήσει τις θέσεις εργασίας που απαιτούνται. 
Για να το πετύχει αυτό σε λιγότερο από μια δεκαετία θα πρέπει να τριπλασια-
στούν οι προσπάθειες που επικεντρώνονται σε κλάδους προστιθέμενης αξίας 
και να διπλασιαστούν τα ποσοστά επιτυχίας τους. Πάνω από όλα θα πρέπει 
να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο επιχειρηματικό οικοσύστημα το οποίο να 
καλλιεργεί, να υποστηρίζει και να συνδέει ποιοτικά επιχειρηματικά εγχειρή-
ματα». Τα παραπάνω συμπεράσματα αποτυπώνονται σε μελέτη της Endeavor 
Greece, παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού στήριξης της επιχειρημα-
τικότητας, που θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την Κοινωφελή Δράση (26-27 Ιουνίου 
2014). Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η Ελλάδα έχασε συνολικά 1 εκατομ-
μύριο  θέσεις εργασίας στη διάρκεια των πέντε τελευταίων χρόνων. Πάνω από 
τις μισές προέρχονται από τρεις κλάδους -τις κατασκευές, το λιανεμπόριο/
χονδρεμπόριο και τη μεταποίηση- ενώ ολόκληροι τομείς όπως το real estate 
πρακτικά αφανίστηκαν. 

Μελέτη για την ανάπτυξη και απασχόληση

Νέα πτώση εμφάνισαν οι ελληνικές εξαγωγές, 
στο πρώτο τετράμηνο του έτους, σύμφωνα με τα 
προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, 
από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο του 2014, 
εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η μείωση 
έφθασε το 6,5% (στο τρίμηνο ήταν 4,7%), ενώ, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών, καταγράφε-
ται μείωση κατά 7,8%, στα 8,39 δισ. ευρώ από 
9,1 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο 4μηνο του 2013. 
Υπενθυμίζεται ότι καθοριστικό ρόλο στο σύνολο 
έπαιξε ο Απρίλιος. Σύμφωνα με ανάλυση του 
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του 
Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών 
(ΚΕΕΜ), επί των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, η 
συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών μειώθηκε 
κατά 20,8% στα 2,02 δισ. ευρώ (από 2,55 δισ. 
ευρώ τον Απρίλιο του 2013). Ωστόσο, εξαιρου-
μένων των πετρελαιοειδών προκύπτει μικρότερη 

υποχώρηση της τάξης του 12,4%%.

Μείωση εξαγωγών 

Την πρόθεση της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) να προσφύγει 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο 
Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
έπειτα από τη δημοσίευση της απόφασης 
του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη 
μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, 
εξέφρασε με δήλωσή του ο πρόεδρος της 
Συνομοσπονδίας, Γιάννης Παναγόπουλος. 
Με την απόφασή του, το ανώτατο δικαστή-
ριο έκρινε συνταγματική τη μείωση των μι-
σθών στον ιδιωτικό τομέα, την κατάργηση 
της μετενέργειας και την κατάργηση της 
αρμοδιότητας των κοινωνικών εταίρων να 
αποφασίζουν το ύψος του κατώτερου μι-
σθού που προέβλεπε η Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου 6 του 2012 (ΠΥΣ 6/2012), στο 
πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου. Όμως, 

θεώρησε αντισυνταγματική την κατάργηση 
της δυνατότητας των εργαζομένων να 
προσφύγουν μονομερώς στη διαιτησία 
που περιλαμβάνεται στην ίδια απόφαση. 
«Δεν παραβλέπουμε ότι η απόφαση δεν 
μας δικαιώνει στη μείωση των μισθών των 
φτωχών εργαζομένων. Μας δικαιώνει, 
όμως, πλήρως στον τομέα των Συλλογικών 
Διαπραγματεύσεων και του Οργανισμού 
Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) και 
ως εκ τούτου αποτελεί μία μεγάλη ρωγμή 
στην άκαμπτη λογική του μνημονίου» ανα-
φέρει στη δήλωσή του ο κ. Παναγόπουλος 
και προσθέτει: «Η απόφαση για τον ΟΜΕΔ 
θα πρέπει, όχι μόνο να εφαρμοστεί, αλλά 
να ανοίξει όλη η βεντάλια των διεκδικήσε-
ων από τα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες, τις 
πρωτοβάθμιες οργανώσεις».

Προσφυγή ΓΣΕΕ στα   
ευρωπαϊκά δικαστήρια 

Αύξηση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια καταγράφηκε στα τέλη του 
πρώτου τριμήνου του 2014, όπως ανέφερε ο νέος διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος παράλλη-
λα τόνισε ότι ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο κ. Στουρνάρας κατά την ακρόαση 
του στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής υπογράμμισε πως τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν 77 δισ. ευρώ στα τέλη του 
πρώτου τριμήνου. Κατά την ακρόαση του στην Επιτροπή Δημοσί-
ων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, της Βουλής, ο κ. Στουρνάρας είπε 
ότι από τα δάνεια αυτά, 10 δισ. ευρώ είναι καταναλωτικά, 25 δισ. 
ευρώ στεγαστικά και 42 δισ. ευρώ επιχειρηματικά. Ο ίδιος τόνισε 
πως οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα. Για τα τεστ της ΕΚΤ που θα ολοκληρωθούν στα τέλη 
του φθινοπώρου ο κ. Στουρνάρας αποκάλυψε πως σε πρώτη φάση 
θα εξετασθούν 7.000 δάνεια ελληνικών τραπεζών.. Στο μεταξύ 
εγκρίθηκε με 10 ψήφους υπέρ έναντι 7 κατά και ένα «παρών» από 
την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, ο διορισμός του Γιάννη Στουρνάρα 
στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Υπέρ τάχθηκαν οι 
βουλευτές από ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, ενώ καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Χρυ-
σή Αυγή και ΚΚΕ. «Παρών» δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ, 
Γιάννης Πανούσης.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στα 77 δις ευρώ  
τα «κόκκινα δάνεια»
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Έστω και εικονική. Αρχή γενόμενης από τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών, η οποία 
τα τελευταία χρόνια έχει δει να έρχονται και παρέρχονται μια σειρά από τάσεις για 
τα κοινωνικά δίκτυα, ενώ τα 3-D gaming συστήματα επιτρέπουν τον έλεγχο των 
παιχνιδιών avatars με την κίνηση του σώματος. Τώρα ήρθε και η ώρα της εικονικής 
πραγματικότητας.
Η τεχνολογία αυτή που βυθίζει ακουστικά και οπτικά σε τρισδιάστατους εικονικούς 
κόσμους, τους οποίους ο χρήστης αισθάνεται απίστευτα ζωντανά, έρχεται για τους 
καταναλωτές πολύ σύντομα, σύμφωνα με τις δύο εταιρείες αιχμή του δόρατος, την 

Oculus Rift και την Sony, που ήδη 
έχουν αναπτύξει ακουστικά και 
μάσκες γι’ αυτή την πραγματικότητα. 
Ωστόσο και οι δυο εταιρείες υποστη-
ρίζουν ότι η επιτυχία ή αποτυχία της 
νέας τεχνολογίας (VR) δεν εξαρτάται 
από τις συσκευές τους, αλλά από  τα 
παιχνίδια που έχουν δημιουργηθεί 
γι 'αυτές.
Πάντως και οι δυο εταιρείες 
δηλώνουν ότι πριν περάσουν στην 
παραγωγή και κατανάλωση χρειά-
ζεται να επιλυθούν ορισμένα μικρά 
προβλήματα, ωστόσο, δεν μπορούν 
να δώσουν ακριβές χρονοδιάγραμ-
μα, να προηγουμένως δεν έχουν 
εκείνο το παιχνίδι που θα αναδείξει 
πραγματικά τις συσκευές τους. Γι’ 
αυτό, άλλωστε, έχουν απευθυνθεί σε 
ανεξάρτητους σχεδιαστές παιχνι-
διών.

Μετά τα ποδήλατα για μεγάλους, τα οποία κυκλοφορούν στο Παρίσι από το 2007 
με εξαιρετική επιτυχία, η δημοτική αρχή αποφάσισε να εισάγει στο σύστημα self-
service ενοικίασης ποδηλάτων και ένα στόλο ποδηλάτων για παιδιά, ηλικίας από 
δύο ετών και πάνω
Το Παρίσι διαθέτει σήμερα κάπου 20.000 ποδήλατα για μεγάλους, σε 1.800 σημεία 

της πόλης, τα οποία καθημερινά 
χρησιμοποιούν κάτοικοι και τουρί-
στες για τις μετακινήσεις τους. Να 
σημειωθεί ότι τα πρώτα πέντε χρόνια 
πλήρους λειτουργίας του συστήματος 
πραγματοποιήθηκαν 130 εκατομμύρια 
διαδρομές και βρήκε μιμητές σε πολ-
λές άλλες πόλεις ανά τον κόσμο.
Το πρόγραμμα P' tit Velib, ξεκίνησε 
την περασμένη εβδομάδα με τέσ-
σερα μεγέθη ποδηλάτων, για χρήση 
ανάλογα με την ηλικία των παιδιών 
και μόνο σε πάρκα ή γενικά εκτός 

δρόμων διαδρομές. Στόχος να εξοικειωθούν τα παιδιά στη χρήση φιλικότερων 
προς το περιβάλλον τρόπων μεταφοράς. Η τιμή ενοικίασης των ποδηλάτων για 
παιδιά ξεκινά από 4 ευρώ.
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ …ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

P' TIT VELIB

Σε συμβιβασμό φαίνεται να οδηγείται η 
Apple σε συνεννόηση με τους εκδότες 
βιβλίων σε ότι αφορά την αύξηση της 
τιμής των e-books για το iPad. Η υπόθεση 
έφτασε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της 
Νέας Υόρκης, έπειτα από καταγγελία των 
καταναλωτών και την πληροφορία περί 
συμβιβασμού κατέθεσε ο δικηγόρος που 
εκπροσωπεί καταναλωτές από περίπου 30 
χώρες, δηλώνοντας πως οι δύο πλευρές 
κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία.  

Η Apple υποχρεώθηκε να καθίσει στο τρα-
πέζι της διαπραγμάτευσης, προκειμένου να 
αποφύγει μια απόφαση που θα μπορούσε 
να της κοστίσει ως και 840 εκατομμύρια 
δολάρια σε αποζημιώσεις. Παρόλα αυτά, 
από την εταιρεία δηλώνεται ότι θα προ-
σφύγει ως και στο Ανώτατο Δικαστήριο 
των ΗΠΑ προκειμένου να προασπίσει τα 
συμφέροντά της.
Στην υπόθεση, εκτός από την Apple, εμπλέ-
κονται και οι εκδοτικοί οίκοι Hachette, 
HarperCollins, Holtzbrinck, Macmillan, 
Penguin και Simon & Schuster. Κατά τον 
εισαγγελέα υπήρξε εναρμονισμένη πρακτι-
κή για ώστε από 9,99 δολάρια να αυξήσουν 
την τιμή των e-books στα 12,99 δολάρια ή 
και 14,99 δολάρια.
Το 2012, τρεις από τους εκδοτικούς οίκους, 
αναγκάστηκαν, μετά από αντιπαράθεση με 
τους καταναλωτές, να επαναλάβουν τη συ-
νεργασία τους με εμπόρους λιανικής πώ-
λησης βιβλίων, ενώ το 2013, η Apple έχασε 
τη δίκη σε επαρχιακό δικαστήριο που την 
υποχρέωσε να δεχτεί έλεγχο από εισαγγε-
λέα που επανεξέτασε τη συμμόρφωσή της 
με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

ΑΚΡΙΒΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΥΨΗΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ, ΑΚΟΜΗ 
ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ- Απλήρωτοι 
φόροι 5,19 δισ. στο 5μηνο παρά την καλή πορεία του προϋπολογισμού 
• ΤΑ 3 ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ 
• ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ- Είναι πιο 
ανθεκτικές στην οικονομική κρίση • ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗ FORTHNET- Πολύφερνη νύφη η NOVA με τους 500.000 
συνδρομητές • ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΟΥΝ 
ΔΟΥΛΕΙΑ- Αλλαγή κλάδου, τόπου διαμονής για 650.000 ανέργους • 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΡΥΕΙ Η ΚΙΝΑ- Με κεφάλαια 100 δισ. δολ.- 
Θα συμμετέχουν 22 χώρες της Ασίας και της Μ. Ανατολής.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Προωθείται πλαίσιο για ολοκληρωμένη λύση 
«τελευταίας ευκαιρίας»- ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΧΡΕΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- Εμπλέκονται τράπεζες, ταμεία και προμηθευτές 
• Υπ. Οικονομικών: Παλαιές και νέες οφειλές προς το Δημόσιο 

υπερέβησαν το Μάιο τα 66 δισ. ευρώ- ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ 
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ- Εκφράζονται φόβοι ότι δυναμιτίζεται επικίνδυνα η 
δημοσιονομική προσαρμογή • ΕΛΣΤΑΤ: ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ • ΤΑΙΠΕΔ: Η ΕΥΔΑΠ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ • 
Βρυξέλλες: ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ «ΣΚΙΕΣ».

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Κόμβος πληροφορικής η Αθήνα για την Dow 
Chemical από την IBM- ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΞΕΝΟΙ 
ΚΟΛΟΣΣΟΙ • Πιο κοντά στις θέσεις του άξονα Παρισιού-Ρώμης 
βρίσκεται, πλέον, η Γερμανία- ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΘΕΛΕΙ ΤΩΡΑ 
ΚΑΙ Η ΜΕΡΚΕΛ- Αύριο αποφασίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για τον 
Γιούνκερ • Προειδοποίηση από τον νέο διοικητή της ΤτΕ Γ. Στουρνάρα- 
«ΘΗΛΙΑ» 77 ΔΙΣ. ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΝΑΕΙΑ- Νέα 
ληξιπρόθεσμα 5,2 δισ. στο 5μηνο • Τίμημα 120 εκατ.- ΣΕ ΔΥΟ FUNDS 
ΤΟ 13,5% ΤΗΣ EUROBANK PROPERTIES • Μελέτη της Endeavor- 
ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Τρύπα στα δημοσιονομικά ανοίγουν οι αποφάσεις 
των δικαστηρίων- ΨΑΧΝΟΥΝ 1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ- Προβληματισμός στην κυβέρνηση για το πώς 
θα γίνουν οι πληρωμές  ΜΕΤΩΠΟ ΣΥΡΙΖΑ, ΓΕΝΟΠ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ ΣΤΗ «ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ».

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ- Θα 
πρέπει να αναζητήσουν μέσα στην Ελλάδα περίπου 640.000 άνεργοι  
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ- Από 
το Συμβούλιο Επικρατείας  Σε Επιτροπή της Βουλής- ΣΕ ΗΠΙΟΥΣ 
ΤΟΝΟΥΣ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΣΤΗΝ ΤτΕ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Φουσκωμένες» βαθμολογίες παρά το 
μαθητικό Βατερλώ- «ΜΠΑΧΑΛΟ» ΣΤΗΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΦΟΡΙΑ ΜΕ… 100 ΔΟΣΕΙΣ.

ΕΘΝΟΣ: Μετεξεταστέοι έως και 40% σε βασικά μαθήματα- ΒΑΤΕΡΛΩ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ- Η αλλαγή του τρόπου βαθμολόγησης 
και η Τράπεζα Θεμάτων δυσκόλεψαν τους μαθητές στις εξετάσεις  ΝΕΑ 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΞΗΡΟ- Τον 
είδαν στο Φάληρο, αλλά τον …έχασαν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Αντιδράσεις κατά της 
συγκυβέρνησης για το ξεπούλημα της εταιρείας- «ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ» 
ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΨΑ- «Έκρηξη» κινητοποιήσεων στη Δυτική Μακεδονία 
και 48ωρες απεργίες των εργαζομένων για την υπεράσπιση της ΔΕΗ  
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ: ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΠΑΛΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ- 
Μονόδρομος η επιλογή Γιούνκερ για την προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, καθώς άναψε το πράσινο φως η Μέρκελ. Τα ανταλλάγματα 

που ζητά ο Κάμερον  Νόμος το χωροταξικό- «ΝΑΙ» ΣΕ ΟΛΑ ΑΠΟ 
Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ  Μελέτη της Endeavor Greece- «ΘΕΡΙΖΕΙ» ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
Η ΑΝΕΡΓΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Αυτοί που θεωρητικά τάχθηκαν να τις φυλάνε- 
ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ- Στο σφυρί οι ιαματικές πηγές 
και 785 στρέμματα της ιστορικής περιοχής  ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ «ΠΑΓΩΝΕΙ» 
ΟΦΕΙΛΕΣ 5,5 ΔΙΣ.- Ασφυξία στην αγορά- 77 δισ. μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ομάδα έξι βουλευτών της ΝΔ απαιτεί ίση 
μεταχείριση με τους δικαστές- ΕΜΠΛΟΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
Στροφή 180ο- «ΧΕΙΡΟΦΙΛΗΜΑ» ΤΟΥ… ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΤΙΠΟΤΕ ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ κ. ΤΣΙΠΡΑ- Φιλοδοξεί να γίνη 
πρωθυπουργός της μιζέριας!

Η ΑΥΓΗ: Εκδήλωση το απόγευμα για συντονισμό δράσης- 
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ- Βαθιά ανησυχία 
στο ΠΑΣΟΚ και αναταράξεις στη Ν.Δ. μετά την πρωτοβουλία του 
ΣΥΡΙΖΑ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ- 
Ανακοίνωση του ΚΚΕ με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα Κατά 
των Ναρκωτικών.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: «Στο πόδι» όλη η χώρα- ΤΡΕΛΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Δραματική «προφητεία» στενού συμβούλου του 
Πούτιν για το 2015: «ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ»!
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ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-5 | 26/06/2014

Μια συντεταγμένη και συνολική λύση για τη ρύθμιση των 
μη εξυπηρετούμενων οφειλών των επιχειρήσεων προωθεί 
το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 
Ειδικότερα, μελετά την οργάνωση ειδικής πλατφόρμας 
εξωδικαστικής διαβούλευσης, η οποία θα απαιτεί την 
ταυτόχρονη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση όλων των 
πιστωτών κάθε επιχειρηματία που θα προσέρχεται σε διάλογο 
με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.
Σύμφωνα με πηγές της «Ν», το υπό διαμόρφωση πλαίσιο, το 
οποίο προφανώς θα απαιτήσει νομοθετική ρύθμιση, πρόκειται 
να αποτελέσει το τελευταίο «σωσίβιο» επιχειρήσεων που 
δηλώνουν αδυναμία κάλυψης των βαρών τους πριν αυτές 
βρεθούν αντιμέτωπες με την πτώχευση ή συρθούν στα 
δικαστήρια από τους πιστωτές τους.
Χρήση της υπό διαμόρφωση πλατφόρμας θα μπορούν να 
κάνουν, υπό προϋποθέσεις, όσες εταιρείες αδυνατούν να 
λύσουν τις διαφορές τους με τους πιστωτές σε «one to one» 
διαβούλευση ή θεωρηθεί -στην περίπτωση που πρόκειται 
για δάνεια- ότι η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας της 
Τράπεζας της Ελλάδος δεν επαρκεί για την επίλυση των 
προβλημάτων τους.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο επιχειρηματίας θα έχει μια ακόμη 
ευκαιρία: να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με όλους τους πιστωτές 
του για την ταυτόχρονη και σε κοινή βάση ρύθμιση του 
συνόλου των υποχρεώσεών του.
Μελέτη προσδιορισμού του βασικού πλαισίου και των 
εναλλακτικών που υπάρχουν για την αποτελεσματική 
οργάνωση και λειτουργία της πλατφόρμας εξωδικαστικής 
διαβούλευσης διενεργεί η KPMG, την οποία όρισε ως 
σύμβουλο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους, προκειμένου εν συνεχεία τα μέλη του να επιλέξουν 
την ενδεδειγμένη λύση.
Στις προθέσεις του Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν 
οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και 
Δικαιοσύνης, είναι να παρουσιάσει το Σεπτέμβριο στο 
Υπουργικό Συμβούλιο την πρότασή του και βάσει αυτής να 
καταρτίσει το σχετικό νομοσχέδιο που θα προωθηθεί προς 
ψήφιση στη Βουλή.
Πηγές της «Ν» προσθέτουν ότι ένα από τα βασικότερα 
στοιχεία της σχεδιαζόμενης πρότασης θα είναι η θεσμοθέτηση 
ενός μηχανισμού ο οποίος θα ορίζεται από ένα δυναμικό 
πλαίσιο αφομοίωσης αλλαγών με βάση την εμπειρία, ώστε να 
καθίσταται δυνατός ο «προσαρμοσμένος έλεγχος» με στόχο 
την αποτελεσματικότερη λειτουργία της πλατφόρμας.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Ν», το πλαίσιο 
στο οποίο θα κινηθεί το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους, ώστε να καταλήξει στην τελική του πρόταση 
για την εξυπηρέτηση «κόκκινων» επιχειρηματικών χρεών, θα 
προβλέπει τα εξής: 
- Προϋπόθεση για τη ρύθμιση των «κόκκινων» οφειλών θα 
είναι η ολιστική αντιμετώπισή τους και άρα μια συμφωνία 
την οποία θα υποστηρίξουν, πέραν βέβαια της ίδιας της 

επιχείρησης, όλοι οι πιστωτές της, και ειδικότερα τράπεζες, 
προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία, εργαζόμενοι ή ακόμη και η 
ίδια η εφορία.
- Κάθε πιστωτής θα εκπροσωπείται στη διαβούλευση από ένα 
πρόσωπο (δικηγόρο, οικονομολόγο, εξειδικευμένο σύμβουλο).
- Εξετάζεται αν η όλη διαδικασία θα είναι δεσμευτική, αν 
δηλαδή θα λειτουργεί στη λογική της διαιτησίας, ή αν θα 
προβλέπει την οικειοθελή αποδοχή της επιδιωκόμενης 
συμφωνίας από τους συμμετέχοντες. Πιθανολογείται, πάντως, 
ότι το Συμβούλιο θα κινηθεί κάπου στο ενδιάμεσο. Θα 
προωθήσει δηλαδή τη λύση της οικειοθελούς συμμετοχής, 
υπό ένα όμως ιδιαιτέρως αυστηρό και σφιχτό πλαίσιο 
διαδικασιών και αρχών.
- Δεν έχει επίσης αποφασιστεί αν στις ομάδες με τους 
εκπροσώπους των εταιρειών θα προΐσταται κάποιος 
δικαστικός ή νομικός. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι θα επιδιωχθεί η 
όλη διαδικασία να μην έχει «δικαστοκεντρικό» χαρακτήρα.
- Η συμφωνία θα μπορεί να προβλέπει, μεταξύ άλλων, 
επιμηκύνσεις δανείων, χαμηλότερα επιτόκια, μείωση ή και 
διαγραφή υποχρεώσεων, όταν για παράδειγμα πρόκειται 
για επιβαρύνσεις (πρόστιμα που επιβάλλουν τα Ταμεία 
ή πανωτόκια δανείων), αλλά και κούρεμα της κύριας 
υποχρέωσης (εισφορές, φόροι, δάνεια, ακάλυπτα τιμολόγια 
κ.ά.).
- Σε περιπτώσεις χρεών προς τα Ταμεία, θα είναι δυνατή η 
ρύθμισή τους σε περισσότερες δόσεις από αυτές που έχουν 
οριστεί οριζόντια από το φορέα.
- Η όποια συμφωνία επέλθει θα πρέπει να συμπεριλάβει 
το σύνολο των ανοικτών οφειλών της επιχείρησης, ώστε οι 
πιστωτές να γνωρίζουν πως καταλήγουν σε συμφωνία με 
μια επιχείρηση η οποία θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
επιτυχώς όλα της τα χρέη.
- Δεν είναι ξεκάθαρο ωστόσο υπό ποιο πλαίσιο θα επέρχεται 
η συμφωνία. Αν δηλαδή θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες στη 
διαδικασία να συμφωνήσουν ή αν θα αρκεί το 51 % αυτών με 
βάση τη συμμετοχή τους στο ύψος των μη εξυπηρετούμενων 
υποχρεώσεων ή αν ο κύριος πιστωτής θα συμπαρασύρει και 
τους υπόλοιπους στη συμφωνία.
- Η όποια συμφωνία με τους πιστωτές θα συνοδεύεται και 
από ένα business plan που θα «εγγυάται» την επιβίωση 
της εταιρείας και σε δεύτερο χρόνο την ανάπτυξή της. Θα 
διασφαλίζει δηλαδή τον τζίρο της, θέσεις εργασίας και 
ενδεχομένως συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια.
- Σε περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης των ρυθμισμένων 
υποχρεώσεων, θα αναγνωρίζονται οι προτεραιότητες που δίνει 
ο νόμος στους πιστωτές για τη διεκδίκηση οφειλών μέσω της 
ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
- Η υπαγωγή μιας επιχείρησης σε διαδικασία εξωδικαστικής 
διαπραγμάτευσης οφειλών θα είναι εφικτή υπό προϋποθέσεις. 
Ειδικότερα, θα θεσπιστούν όρια τα οποία ενδεχομένως 
να αφορούν ένα μίνιμουμ τζίρου ή θέσεων εργασίας (για 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών που συνήθως έχουν χαμηλό 
τζίρο, αλλά σημαντικό αριθμό απασχολούμενων), ώστε ο 
όγκος των εταιρειών που θα έχουν πρόσβαση στο μηχανισμό 



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

8

να είναι διαχειρίσιμος από τους πιστωτές. Εξετάζεται και το 
σενάριο που θα συνδυάζει όρια σε τζίρο και θέσεις εργασίας.
Ανάλογος μηχανισμός ρύθμισης μη εξυπηρετούμενων 
οφειλών θα οργανωθεί και σε κλαδικό επίπεδο, ώστε ένα 
ασφαλιστικό ταμείο, για παράδειγμα, μέσα από την ανάλυση 
στοιχείων ή μελέτες τις οποίες θα διενεργεί, να μπορεί να 
ρυθμίσει υπό ειδικό καθεστώς τις «κόκκινες» εισφορές για 
συγκεκριμένη ομάδα εταιρειών. 
Κάτι ανάλογο θα μπορεί να ισχύσει και για τις τράπεζες, 
με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό των εταιρειών 
ιχθυοκαλλιέργειας, που βαρύνονται με δάνεια εκατοντάδων 
εκατομμυρίων ευρώ.

ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΙΓΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα16 | 26/06/2014

Περιορίζονται τελικά οι επιτρεπόμενες χρήσεις στις 
περιοχές αμιγούς κατοικίας για τα οικόπεδα που 
«βλέπουν» κεντρικούς δρόμους και λεωφόρους. Απέναντι 
στις αντιδράσεις που προκάλεσε το νέο χωροταξικό και 
πολεοδομικό νομοσχέδιο, το υπουργείο Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έκανε βήματα πίσω 
και με τροπολογία που κατέθεσε χθες ο αναπληρωτής 
υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς ορίζεται πως στα οικόπεδα 
με πρόσωπο επί κυρίων οδικών αξόνων, για τις περιπτώσεις 
που στις θέσεις αυτές έχουν καθοριστεί χρήσεις αμιγούς ή 
αποκλειστικής κατοικίας βάσει διαταγμάτων, επιτρέπονται 
επιπλέον μόνο χρήσεις πρεσβειών και γραφείων.
Η χρήση «γραφεία», επισημαίνεται, πρέπει να είναι συμβατή 
με την κύρια χρήση της κατοικίας. Κάτι που σημαίνει πως 
επιτρέπεται σε υφιστάμενες κατοικίες να αποκτήσουν χρήση 
γραφείων, υπογράμμιζαν αρμόδιοι παράγοντες του ΥΠΕΚΑ.
Όπως έγραψε την Τρίτη το «Εθνος», με το νέο χωροταξικό 
εδημιουργείτο μία νέα κατηγορία χρήσεων γης για τα 
οικόπεδα πάνω στο κεντρικό οδικό δίκτυο των πόλεων όπου 
θα επιτρέπονταν εμπορικές, αθλητικές, πολιτιστικές χρήσεις, 
γραφεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ. Ειδικά για τις περιοχές 
αμιγούς κατοικίας, οι νέες χρήσεις θα ετίθεντο σε εφαρμογή 
αμέσως, με τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης, ανοίγοντας έτσι ταχύτατα τον δρόμο για 
τη δημιουργία εμπορικών ζωνών σε αμιγείς οικιστικές 
περιοχές, στις οποίες μέχρι σήμερα επιτρέπονταν πολύ λίγες 
χρήσεις εκτός της κατοικίας.
Η συγκεκριμένη διάταξη αποσύρθηκε και αναμορφώθηκε 
όπως αναφέρουμε παραπάνω. Πλέον μόνο με πρωτοβουλία 
του οικείου δήμου και με έκδοση προεδρικού διατάγματος 
μπορεί να εισαχθεί οποιαδήποτε άλλη χρήση, με βάση τα 
προβλεπόμενα για τις περιοχές κατοικίας.
Με τη χθεσινή τροπολογία, ορίζεται ακόμα πως ο υπουργός 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει το 
δικαίωμα να τροποποιεί τις κατηγορίες χρήσεων γης που 
προβλέπονται στον νέο νόμο ή και το περιεχόμενο αυτών, 
με προεδρικό διάταγμα αντί της υπουργικής απόφασης 
που προέβλεπε μέχρι τώρα το κείμενο του νόμου. «Ώστε 
η οποιαδήποτε αλλαγή να περάσει από την κρίση και τον 

έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας», επισήμαιναν στο 
ΥΠΕΚΑ.
Επίσης, αίρεται ο οποιοσδήποτε περιορισμός αριθμού 
κλινών και επιφάνειας γηπέδου σε ό,τι αφορά στη 
δημιουργία ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων σε 
μικρούς οικισμούς, κάτω των 2.000 κατοίκων.
Το νομοσχέδιο για τη χωροταξική και πολεοδομική 
μεταρρύθμιση ψηφίστηκε χθες επί του συνόλου από τη 
Βουλή.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΖΗΤΑ ΤΟ ΕΒΕΘ 

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  Σελίδα 10 | 26/06/2014

Την απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ 
που αφορούν στο ρυθμιστικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης ζητά 
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 
με επιστολή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη.
Στην επιστολή, ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ, Δημήτρης 
Μπακατσέλος, καταθέτει εκ νέου τις απόψεις του σχετικά με 
το νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας 
τις βασικές ατέλειες και αντιφάσεις του σχεδίου νόμου, «η 
ψήφιση του οποίου θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες για 
την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας».
Μεταξύ άλλων, στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι «το 
προωθούμενο προς έγκριση νέο ρυθμιστικό σχέδιο 
Θεσσαλονίκης στηρίζεται σε μελέτη που συντάχθηκε με 
δεδομένα προ κρίσεως και περιλαμβάνει ως εδαφική 
περιοχή ευθύνης, "ένα εξαιρετικά μεγάλο μέρος της 
συνολικής έκτασης της ΠΚΜ, εκτεινόμενο σε έξι από τις 
επτά περιφερειακές ενότητές της"». Έτσι λοιπόν, σημειώνει 
ο κ. Μπακατσέλος, "θα βρεθούμε σύντομα, μπροστά σε μια 
εκπληκτικά παράδοξη κατάσταση, όπου μπορεί να ισχύουν 
για την ίδια περιοχή ευθύνης δύο διαφορετικές ρυθμίσεις, 
οι οποίες και πάλι θα χρειαστεί να αναθεωρηθούν μετά 
την ψήφιση του σχεδίου νόμου για την χωροταξική και 
πολεοδομική μεταρρύθμιση".
Επιπλέον, σημειώνεται στην επιστολή, «το σχέδιο νόμου 
για το νέο ρυθμιστικό Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνει 
σωρεία διατάξεων που βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση 
με την προώθηση ενός φιλικού περιβάλλοντος για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, καθιερώνοντας υπερβολική 
γραφειοκρατία, θέτοντας το θεμέλιο διακριτικής 
μεταχείρισης των επενδυτών με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
και αυξάνοντας υπέρμετρα το χρόνο και το κόστος για την 
έγκριση τυχόν επενδυτικών σχεδίων.
Σύμφωνα με το ΕΒΕΘ, είναι απαραίτητη η απόσυρση του 
σχετικού σχεδίου νόμου σε ό,τι αφορά το νέο ρυθμιστικό 
σχέδιο Θεσσαλονίκης, καθώς «η ιστορία διδάσκει ότι η 
ανάπτυξη επέρχεται με την απελευθέρωση των παραγωγικών 
δυνάμεων και όχι με το «σοβιετικού τύπου» εγκλωβισμό 
τους».


