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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Στο 45ο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο 
Νταβός, που ολοκληρώθηκε μία ημέρα πριν τις 
εκλογές στην Ελλάδα, η διευθύντρια του ΔΝΤ Κρι-
στίν Λαγκάρντ είπε ενώπιον 40 ηγετών, 1.500 επι-
χειρηματιών και 2.500 CEO΄s  ότι «ο καπιταλισμός 
δεν θα είναι ποτέ πια έτσι όπως τον γνωρίσαμε, αν 
συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση». 
Η «κατάσταση», στην οποία αναφέρθηκε, αφορά το 
γεγονός ότι περίπου 80 άτομα κατέχουν στον κόσμο 
το 48% του παγκόσμιου πλούτου!
Στην ίδια συνάντηση, ο πρόεδρος της Κεντρικής 
Τράπεζας της Αγγλίας, απευθυνόμενος στους πλού-
σιους, είπε ότι πρέπει να δεχθούν να φορολογηθούν 
περισσότερο, ώστε ο επιπλέον πλούτος να κατανε-
μηθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες ανά 
τον κόσμο, κι έτσι να αποφευχθούν οι κοινωνικές 
εκρήξεις. Σε αντίστοιχο κλίμα και οι τοποθετήσεις 
πολλών οικονομολόγων που διαπιστώνουν πως διε-
θνώς «δεν πάει άλλο», κάτι που αποδέχονται, πλέον, 
και πολλοί ηγέτες ή ανώτατοι αρμόδιοι της ΕΕ.
Υπ’ αυτό το πρίσμα «οι Ευρωπαίοι εταίροι στρώνουν 
χαλί διαπραγμάτευσης στη νέα ελληνική κυβέρ-
νηση», παρά το γεγονός ότι στις μετεκλογικές 
δηλώσεις θέτουν, μεταξύ άλλων, ως προϋπόθεση 
την εφαρμογή των δεσμεύσεων. Αλλά αυτό είναι 
επόμενο: ποιος προσέρχεται σε διαπραγμάτευση 
προαναγγέλλοντας υποχώρηση;
Η νέα ελληνική κυβέρνηση, λοιπόν, παρά το 
γεγονός ότι «την περιμένει ανηφορικός δρόμος»,  
βρίσκεται ενώπιον μιας γενικότερης ευνοϊκής συ-
γκυρίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αυτό, 
με κανένα τρόπο δεν κάνει πιο εύκολα τα πράγματα, 
γιατί οι ευκαιρίες προσφέρονται σπάνια και αν δεν 
τις εκμεταλλευτείς εγκαίρως, πολύ δύσκολα επα-
νέρχονται.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Το Τμήμα Διαχείρισης Εισφο-
ρών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, σημειώνει 
σε ανακοίνωση του ότι:    «Ενη-
μερώνουμε τους ασφαλισμέ-
νους μας ότι η Βεβαίωση για 
την υποβολή της φορολογικής 
δήλωσης  έτους 2015, δεν θα 
αποσταλεί ταχυδρομικά αλλά 
θα μπορούν να την προμηθεύ-
ονται μέσω της ηλεκτρονικής 
μας ιστοσελίδας (www.tsmede.
gr) αφού εγγραφούν και πιστο-
ποιηθούν ως χρήστες (η εγγρα-
φή μέλους ,γίνεται στο www.
tsmede.gr και η πιστοποίηση 
γίνεται με την επίδειξη ταυτό-
τητας ή με εξουσιοδότηση στο 
τμήμα μηχανογράφησης ,4ος 
όροφος στο κτίριο της Κεντρι-
κής υπηρεσίας).  
Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας 
παραμένει η δυνατότητα έκδοσης του παρα-

πάνω εντύπου και  από τα κατά τόπους γρα-
φεία της υπηρεσίας μας». 

Αναλυτικά στη σελ 3.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ε.Τ.Α.Α.  
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.

Ανακοίνωση για φορολογική 
δήλωση και ειδοποιητήρια

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπουργική από-
φαση δημιουργίας «Μητρώου Μελε-
τητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών».  
Η υπουργική απόφαση προβλέπει: Δημιουρ-
γείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής πληροφοριακό σύ-
στημα «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων 
Μηχανικών» κατά την παρ. 1 του άρθρου 8 του 
Ν.4030/2011, με τα στοιχεία των μηχανικών 
όπως ορίζονται στη παρούσα, με δυνατότητα 
δημόσιας πρόσβασης. Στο σύστημα αυτό κα-
ταχωρίζονται τα στοιχεία των εμπλεκομένων 

στην έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης 
μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών, σε 
έκαστον εκ των οποίων δίδεται μοναδικός 
αριθμός μητρώου. Η δήλωσή του αριθμού μη-
τρώου εκάστου των μελετητών και επιβλεπό-
ντων μηχανικών και ο έλεγχος των στοιχείων 
τους από την Υ.ΔΟΜ. αποτελούν προϋπόθεση 
για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας 
δόμησης ή άλλης σχετικής διοικητικής πράξης 
οποιασδήποτε δημόσιας Υπηρεσίας. 

Αναλυτικά στη σελ 3

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

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

Μητρώο μελετητών και  
επιβλεπόντων μηχανικών
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

4
Φεβρουαρίου

2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  «Τεχνητός Φωτισμός Κτιρίων & 
Εργαλεία Σχεδιασμού Ενεργειακά Αποδοτικών 
Κτιρίων»
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Καινοτόμα δομικά υλικά υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτημα της 
ASHRAE

Εργαστήριο Κατασκευής 
Συσκευών Διεργασιών 
Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ 
και άλλοι φορείς

4
Φεβρουαρίου

2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 21ο Φοιτητικό συνέδριο: “Επισκευές 
και Ενισχύσεις Κατασκευών 2015”
ΠΑΤΡΑ

Πανεπιστήμιο Πατρών,  
ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής 
Ελλάδος

17-18
Ιανουαρίου

2015

ΣΗΜΕΡΑ 27-01-2015

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
➦  Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας, 
διοργανώνει σήμερα στις 18.00 στο αμφιθέατρο 
της “Euronav Ship Management”  (Ακτή Μια-
ούλη 69, Πειραιάς) διάλεξη με θέμα: «Σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών - Εξελίξεις στη 
Ναυτιλία ». Ομιλήτρια θα είναι η Ειρήνη Νικολάου 
(Διεύθυνση Κλιματικής  Αλλαγής & Ποιότητας 
της Ατμόσφαιρας – ΥΠΕΚΑ). Η συμμετοχή είναι 
ελεύθερη.

  Τα μέλη του Συνδέσμου Μελετητών Υδραυλικών 
Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων καλούνται 
στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα 
γίνει με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:
-Λογοδοσία του Δ.Σ. και οικονομικός απολογισμός 
έτους 2014
-Έγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολο-
γισμού
-Παρουσίαση και έγκριση προτεινόμενου προϋπο-
λογισμού διαχειριστικής περιόδου 2015.
-Εκλογή νέων μελών
-Άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις του Δ.Σ. και 
μελών του Συνδέσμου.
-Αρχαιρεσίες
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 16:00, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (οδός Νίκης 4, 1ος 
όροφος) και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί, 
αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, το 50% των 
ταμειακά ενήμερων μελών του Συνδέσμου.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία την 
παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 
2013, ώρα 16:00-19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του ΤΕΕ και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παρα-
στεί το 25% των ταμειακά ενήμερων μελών του 
Συνδέσμου.
Πολιτικοί Μηχανικοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται να 

υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο ΣΜΥΕ θα πρέπει 
να αποστείλουν προς το Δ.Σ. σχετική αίτηση το 
αργότερο έως τις 4 Φεβρουαρίου 2015. Το κατα-
στατικό του Συνδέσμου καθώς και έντυπο αίτησης 
διατίθενται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου (http://
www.smye.gr/).
Πληροφορίες στο e-mail: info@smye.gr ή στα 
τηλέφωνα: 210-7210909 και 210-7751608.

Στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας- ΕΜΑΕΤ, 
ο Θεμιστοκλής  Μπιλής, αρχιτέκτονας μηχανικός θα μιλήσει στις 16 Φεβρουαρίου 2015- με θέμα: 
«Μυκηναϊκοί τοίχοι αντιστήριξης. Oδικά έργα, φράγματα, θεμέλια κτηρίων, οχυρώσεις».  Η διάλεξη 
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων. (Κέκροπος 10, 10558 Πλάκα), στις 
18.30 μ.μ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 
Πληροφορίες: emaet.tee@gmail.com, www.emaet.tee.gr

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΕΜΑΕΤ

Ο Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Δι-
πλωματούχων Μηχανικών Νομού Καρδίτσας 
διοργανώνει -για τρίτη συνεχή χρονιά- επτα-
ήμερο δράσεων και εκδηλώσεων στην πόλη 
της Καρδίτσας με τίτλο «ΕπιΣκέπτομαι την 
πόλη μου 2015», μια εβδομάδα συζητήσεων, 
αναζητήσεων και (επι)σκέψεων, όπου επι-
χειρείται ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης 
των κατοίκων με την πόλη. Οι υπεύθυνοι της 
διοργάνωσης καλούν τους δημότες και επι-
σκέπτες της πόλης «να μάθουν για την ιστο-
ρία της, να επισκεφτούν το παρόν της και να 
σκεφτούν για το μέλλον της». Οι εκδηλώσεις 
θα πραγματοποιηθούν από τις 28 Μαρτίου ως 
τις 4 Απριλίου 2015 και θα πραγματοποιη-
θούν σε επιλεγμένους χώρους της πόλης.
Θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι «Ανα-
συνθέτοντας την ταυτότητα της πόλης» και 
το πρόγραμμα δράσεων θα σχετίζεται με τις 
εξής πέντε θεματικές που ορίστηκαν από την 
οργανωτική ομάδα:
•Ανθρώπινο δυναμικό και καταπολέμηση της 
ανεργίας - παραδοσιακά επαγγέλματα που 
αναβιώνουν - νέας γενιάς επαγγελματικές 
συνεργασίες
•Η τέχνη και ο πολιτισμός ως μέσο έκφρασης 
και ευκαιρία απασχόλησης
•Φυσικοί πόροι και ανάδειξή τους μέσω της 
επισκεψιμότητας. Μέσα διασύνδεσης της 
πόλης – city branding
•Εξοικείωση με το δημόσιο χώρο και προά-
σπισή του. Μετακινήσεις μέσα στην πόλη
•Ενεργοποίηση του κτιριακού δυναμικού της 
πόλης συνδυάζοντας την κοινωνική οικονο-
μία. Η Δημοτική Αγορά της πόλης.
Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν ημερίδες, 
δράσεις, εκδηλώσεις, επισκέψεις και εκθέ-
σεις με τη συμμετοχή φορέων και ιδιωτών. 
Η παρακολούθηση των εκδηλώσεων είναι 
ελεύθερη.
Πληροφορίες: episkeptomai@sdmk.gr

Επταήμερες  
εκδηλώσεις στην πόλη  

της Καρδίτσας
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Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΜΥΕ 2015
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ΣΗΜΕΡΑ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο Α. Τσίπρας

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.

Ανακοίνωση προς ασφαλισμένους ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ο Αλέξης Τσίπρας ο νεότερος πρωθυπουργός της Ελλάδας ορκίστη-
κε πρωθυπουργός -για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας με πο-
λιτικό όρκο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, προηγήθηκε η 
επίσκεψη του κ. Τσίπρα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τον οποίο ενη-
μέρωσε ότι επιθυμεί πολιτική ορκωμοσία.  Την εντολή σχηματισμού 
κυβέρνησης έδωσε χθες το απόγευμα στον Αλέξη Τσίπρα ο Κάρολος 
Παπούλιας. Ο κ. Τσίπρας, αφού δέχθηκε τα συγχαρητήρια του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, του είπε: «Σας ενημερώνω ότι μετά τα απο-
τελέσματα των χθεσινών εκλογών συναντήθηκα με τον κ. Καμμένο, 
ο οποίος δήλωσε ότι θα στηρίξει τη νέα κυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν 
η δεδηλωμένη, που απαιτεί το Σύνταγμα και ελπίζω ότι η υπάρχουσα 
πλειοψηφία των 162 βουλευτών μπορεί να γίνει μεγαλύτερη». Ο κ. 
Παπούλιας απάντησε: «Δεν έχω να κάνω τίποτα περισσότερο, παρά 
να σας αναθέσω την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αφού πρώ-
τα σας ορκίσω». Οι δύο συμφώνησαν ότι πρέπει να επισπευστούν οι 
διαδικασίες, όπως είπε ο κ. Τσίπρας αποχωρώντας από το γραφείο 
του ΠτΔ, γιατί υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν.  Η σύνθεση της 
νέας κυβέρνησης αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα.

Το Τμήμα Διαχείρισης Εισφορών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ-
ΔΕ, σημειώνει σε ανακοίνωση του ότι:    «Ενημε-
ρώνουμε τους ασφαλισμένους μας ότι η Βεβαί-
ωση για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης  
έτους 2015, δεν θα αποσταλεί ταχυδρομικά αλλά 
θα μπορούν να την προμηθεύονται μέσω της 
ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας (www.tsmede.
gr) αφού εγγραφούν και πιστοποιηθούν ως 
χρήστες (η εγγραφή μέλους ,γίνεται στο www.
tsmede.gr και η πιστοποίηση γίνεται με την 
επίδειξη ταυτότητας ή με εξουσιοδότηση στο 
τμήμα μηχανογράφησης ,4ος όροφος στο κτίριο 
της Κεντρικής υπηρεσίας). Για την εξυπηρέτηση 
των ασφαλισμένων μας παραμένει η δυνατότη-
τα έκδοσης του παραπάνω εντύπου και  από τα 
κατά τόπους γραφεία της υπηρεσίας μας».  Στην 

ίδια ανακοίνωση αναλυτικά σημειώνεται ότι: 
«Υπενθυμίζουμε στους ασφαλισμένους μας την 
αναγκαιότητα  εγγραφής τους στην ηλεκτρονική 
μας ιστοσελίδα , προκειμένου να εκτυπώνουν 
μέσω αυτής , τα κάτωθι έντυπα:
 1. Ασφαλιστική Ενημερότητα για ελεύθερους 
επαγγελματίες. 
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα για μισθωτούς. 
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα /Πιστοποιητικό 
οφειλής για διακανονισμό (Ν.4152/2014).
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα / Πιστοποιητικό 
οφειλής για διακανονισμό (Ν.4305/2014).
 5. Βεβαίωση για την υποβολή της φορολογικής 
δήλωσης έτους  2015. 
 Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας 
παραμένει η δυνατότητα έκδοσης των παραπά-

νω εντύπων και  από τα κατά τόπους γραφεία 
της υπηρεσίας μας. Σας υπενθυμίζουμε την 
δυνατότητα εκτύπωσης του διαδικτυακού ειδο-
ποιητηρίου από το e-tsmede. Η ενέργεια αυτή 
έγινε στα πλαίσια της ταχύτερης εξυπηρέτη-
σης των ασφαλισμένων, της οικονομίας και του 
εξορθολογισμού των δαπανών προκειμένου να 
εξοικονομηθούν πόροι για το ταμείο. Συνεπώς 
οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του 
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ θα μπορούν μέσω της ηλεκτρο-
νικής μας ιστοσελίδας (χωρίς να είναι απαραίτη-
τη η εγγραφή τους) να εισάγουν 1. Αρ .Δύναμης 
2. Αρ. ΤΕ.Ε και 3 Α.Μ.Κ.Α. στα αντίστοιχα πεδία, 
προκειμένου να εκδίδουν το ειδοποιητήριο πλη-
ρωμής των ασφαλιστικών τους εισφορών τρέχο-
ντος εξαμήνου».

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση δη-
μιουργίας «Μητρώου Μελετητών και Επιβλε-
πόντων Μηχανικών», όπως δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ. Τα στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο – Δια-
δικασία υποβολής έχουν ως εξής:  
1. Στο «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων 
Μηχανικών» περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 
κατ’ ελάχιστον τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 
του άρθρου 8 του Ν.4030/2011 στοιχεία.
Ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά το σύνολο 
των στοιχείων, που προβλέπονται στο Παράρ-
τημα, το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο της πα-
ρούσας και δηλώνει ότι τα στοιχεία αυτά είναι 

έγκυρα και αληθή. Τα στοιχεία αυτά καταγρά-
φονται στην πληροφοριακή βάση του ΥΠΕΚΑ 
και κατά την υποβολή ελέγχεται από το πληρο-
φοριακό σύστημα η πληρότητα συμπλήρωσης 
των υποχρεωτικών πεδίων και ακολουθεί η έκ-
δοση βεβαίωσης ένταξης στο Μητρώο. Για την 
τροποποίηση ή και συμπλήρωση των υποβλη-
θέντων στοιχείων υποβάλλεται σχετικό αίτημα 
του ενδιαφερομένου στη Διεύθυνση Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΚΑ.
2. Επίσης στο «Μητρώο Μελετητών και Επι-
βλεπόντων Μηχανικών» περιλαμβάνονται οι 
Υπουργικές αποφάσεις κυρώσεων της παρ. 9γ 

του άρθρου 7 του Ν.4030/2011.
3. Το «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων 
Μηχανικών» αποτελεί δυναμικό σύστημα, το 
οποίο συνδέεται με την κοινή βάση δεδομέ-
νων ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης των 
αδειών δόμησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 
4 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α΄249), καθώς και 
την «Ταυτότητα Κτιρίου», κατά το άρθρο 4 του 
Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62Α΄). Επίσης δύναται να 
συνδέεται και με τα μητρώα ή τις βάσεις δεδο-
μένων των αρμοδίων φορέων για την έκδοση 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και να ενημε-
ρώνεται αυτόματα.



Στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού, με τον οποίο καθίσταται 
δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την μετατροπή αυτοκινήτων οχη-
μάτων, σε αυτοκίνητα οχήματα διπλού καυσίμου, αλλά και τους όρους και προϋποθέσεις ελέγχου 
και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών, προχώρησε το υπουργείο Μεταφορών. Με την απόφαση αυτή 

επεκτείνεται η δυνατότητα χρήσης του φυσικού 
αερίου σε αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν ως 
καύση το πετρέλαιο και κυρίως, σε βαρέα οχή-
ματα φορτηγά και λεωφορεία. Με τη θεσμοθέ-
τηση της δυνατότητας μετατροπής αυτοκινήτων 
που χρησιμοποιούν, ως καύσιμο, την βενζίνη 
σε φυσικό αέριο και τη δυνατότητα ίδρυσης 
πρατηρίων φυσικού αερίου, με την παραπάνω 
απόφαση ολοκληρώθηκε, ουσιαστικά, η εισα-
γωγή του φυσικού αερίου στην κίνηση των αυ-
τοκινήτων όλων των κατηγοριών

Μετατροπή οχημάτων 

 Ανακοινώθηκαν τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης 
του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιη-
μένη ταμειακή βάση, για το 12μηνο Ιανουαρίου 
– Δεκεμβρίου 2014, όπου και παρουσιάζεται 
έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολο-
γισμού ύψους 3.697 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμ-
ματος 5.441 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 
του 2013 και του επικαιροποιημένου στόχου που 
είχε περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του 
προϋπολογισμού 2015 για έλλειμμα 761 εκατ. 
ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθη-
κε σε πλεόνασμα ύψους 1.872 εκατ. ευρώ, ένα-
ντι πρωτογενούς πλεονάσματος 603 εκατ. ευρώ 
για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου του προ-
ϋπολογισμού 2015 για πρωτογενές πλεόνασμα 
4.939 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, σύμφωνα με το 
οικονομικό δίκτυο Sofokleous in το  ύψος των 
καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογι-
σμού ανήλθε σε 51.367 εκατ. ευρώ παρουσιάζο-
ντας μείωση κατά 3.914 εκατ. ευρώ ή 7,1 % ένα-
ντι του στόχου, εκ των οποίων ποσό ύψους 1,9 
δις ευρώ αφορά έσοδα από SMP's τα οποία δεν 
εισπράχθηκαν στο 2014. Τα καθαρά έσοδα του 
τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46.650 
εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3.500 εκατ. ευρώ ή 
7,0 % έναντι του στόχου. Το σύνολο των φορο-
λογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 44.240 εκατ. 
ευρώ, μειωμένα κατά 1.384 εκατ. ευρώ ή κατά 
3,0% έναντι του στόχου. Ειδικότερα, την περίοδο 
Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014 υπερέβησαν τον 
στόχο: 1. Οι φόροι στην περιουσία κατά 42 εκατ. 
ευρώ ή 1,2%. 2. Οι μεταβιβάσεις κεφαλαίων κατά 
8 εκατ. ευρώ ή 3,1 %, 3. Τα έσοδα από Λοιπούς 
ΕΦΚ κατά 11 εκατ. ευρώ ή 0,4%, 4. Οι απολήψεις 
από Ε.Ε. κατά 12 εκατ. ευρώ ή 6,7%. 5. Τα λοι-
πά μη φορολογικά έσοδα κατά 49 εκατ. ευρώ ή 
1,5%. 6. Τα έσοδα προγράμματος ενίσχυσης ρευ-
στότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
κατά 30 εκατ. ευρώ ή 7,6%. 7. Τα έσοδα ΝΑΤΟ 
κατά 6 εκατ. ευρώ ή 11,5%. Αντίθετα, υστέρη-
σαν έναντι του στόχου: 1. Ο φόρος εισοδήματος 
φυσικών προσώπων κατά 375 εκατ. ευρώ ή 4,6 
%, 2. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 
κατά 151 εκατ. ευρώ ή 5,4% 3. Οι άμεσοι φόροι 
Π.Ο.Ε. κατά 177 εκατ. € ή 8,4%, 4. Οι λοιποί άμε-
σοι φόροι κατά 226 εκατ. ευρώ ή 7,3%, 5. Ο ΦΠΑ 
πετρελαιοειδών κατά 221 εκατ. ευρώ ή 9,7%, 6. 
Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 89 εκατ. 
ευρώ ή 2,1%, Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 
3.370 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 
234 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.136 εκατ. 
ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4,717 
εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 414 εκατ. ευρώ ένα-
ντι του στόχου. Οι δαπάνες του κρατικού προϋ-
πολογισμού ανήλθαν στα 55.063 εκατ. ευρώ και 

παρουσιάζονται μειωμένες κατά 978 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου (56.041 εκατ. ευρώ). Ειδικό-
τερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού 
ανήλθαν σε 48.472 εκατ. ευρώ και είναι μειωμέ-
νες κατά 769 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μεί-
ωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 488 εκατ. 
ευρώ έναντι του στόχου (42.416 εκατ. ευρώ), 
των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προ-
γράμματα κατά 104 εκατ. ευρώ και των δαπανών 
τόκων σε καθαρή βάση κατά 131 εκατ. ευρώ. Οι 
δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρου-
σιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2013 κατά 3.338 εκατ. ευρώ ή σε 
ποσοστό 6,4%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως 
στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δα-
πανών κατά 2.302 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5,2% 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, 
παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυ-

ξημένες δαπάνες ύψους 506 εκατ. ευρώ για τη 
διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 67 εκατ. ευρώ 
για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και 71 
εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών. Η 
τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 
φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική 
πίστωση ανήλθε σε 1.152 εκατ. ευρώ για το 12-
μηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014 έναντι 336 
εκατ. ευρώ για το 10-μηνο Ιανουαρίου – Οκτω-
βρίου 2014. Επομένως για τους μήνες Νοέμβριο 
και Δεκέμβριο η τακτοποίηση υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών ανήλθε σε 816 εκατ. ευρώ. Οι 
δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν-
δύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 6.592 εκατ. 
ευρώ, μειωμένες κατά 209 εκατ. ευρώ έναντι 
του στόχου (6.800 εκατ. ευρώ) και μειωμένες 
κατά 58 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο.

Οριστικά στοιχεία εκτέλεσης  
του κρατικού προϋπολογισμού 2014
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΔΟΣ

Στην πόλη της Αρκτικής Κιρούνα, στη 
Βόρεια Σουηδία, ετοιμάζονται για τη μεγάλη 
μετακόμιση. Το μεγάλο μεταλλείο σιδήρου, 
που λειτουργεί πάνω από έναν αιώνα, απειλεί 
να καταπιεί κτίρια, δρόμους, πλατείες. Οι 
πρώτες ρηγματώσεις έχουν φανεί και οι 
χιλιάδες κάτοικοι, που κατά βάση ζουν από 
το ορυχείο, εμφανίζονται αποφασισμένοι να 
συσκευάσουν τα υπάρχοντά τους, αλλά και 
να αποσυναρμολογήσουν «τούβλο-τούβλο» 

ολόκληρα κτίρια, προκειμένου να τα μεταφέρουν σε μια απόσταση περίπου δυο χιλιομέτρων.
Πέρα από τα ρήγματα, στη μετακίνηση αυτή υποχρεώνει και η διαπίστωση της LKAB 
(της κρατικής εταιρείας που διαχειρίζεται το ορυχείο) ότι τα υπόλοιπα αποθέματα 
σιδηρομεταλλεύματος βρίσκονται ακριβώς κάτω από την πόλη.
Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν για πρώτη φορά το 2004 και έκτοτε βρέθηκαν με το δίλημμα: 
η πόλη έχει ζήσει με το ορυχείο επί 100 χρόνια, δίχως το ορυχείο είναι καταδικασμένη να 
σβήσει!
Έτσι συμφώνησαν σε ένα σχέδιο που προβλέπει τα επόμενα 20 χρόνια να δημιουργηθεί 
ένα νέο κέντρο της πόλης, δημοτικά κτίρια και 3.000 κατοικίες. Με την ολοκλήρωσή του, 
περίπου 6.000 από τους συνολικά 23.000 κατοίκους της Κιρούνα θα έχουν μεταστεγαστεί. 
Ωστόσο, κτίρια ιστορικά, αποφασίστηκε να διαλυθούν και να ξαναστηθούν ως έχουν στη 

νέα θέση τους, όπως για 
παράδειγμα το καμπαναριό 
και το δημαρχείο. Συνολικά 
20 κτίρια, πολιτιστικής και 
ιστορικής σημασίας, θα 
πρέπει να μετακινηθούν 
«τούβλο, τούβλο» λένε 
κάτοικοι και αρχές. 
Κατόπιν αυτών, δικαίως η 
Κιρούνα ονομάστηκε «πόλη 
σαρανταποδαρούσα».
Ωστόσο, τα παλιά θα 
συνοδευτούν από 
μοντέρνα κτίρια, όπως νέο 
σιδηροδρομικό σταθμό, 
ξενοδοχεία, σχολεία 
και κτίρια γραφείων, 
ακόμη και πλακόστρωτες 
πλατείες. Οι υπεύθυνοι του 
αρχιτεκτονικού γραφείου 
White Arkitekter ΑΒ, που 
έχει αναλάβει όλο το έργο, 
οραματίζονται μια κομψή, 
σύγχρονη ανάπτυξη, στην 
οποία θα ενσωματωθούν όλες 
οι νέες αρχές σχεδιασμού 
και πολεοδομίας. Βασικός 

στόχος είναι η πόλη να γίνει πιο φιλική για τους νέους, έτσι προβλέπεται να δημιουργηθούν 
περισσότεροι χώροι για κοινωνικές συναθροίσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
περισσότερες καφετέριες. Χρειάζεται, όπως λένε, να συγκρατηθεί ο θηλυκός πληθυσμός, 
γιατί οι γυναίκες, καθώς δεν μπορούν να εργαστούν στο ορυχείο, αναζητούν δουλειά σε 
άλλες περιοχές της Σουηδίας εντείνοντας το δημογραφικό πρόβλημα που παρατηρείται εδώ 
και χρόνια στην Κιρούνα.

«Αν μας έλεγαν πως άνοιξε μια νέα χωματερή 
στο Ρίο, θα αφήναμε αυτοστιγμεί την τωρινή 
μας εργασία και θα πηγαίναμε να ξαναζήσουμε 
στη χωματερή» υποστηρίζει η Ροσινέτε ντος 
Σάντος, μια άλλοτε «καταντόρα» (ρακοσυλλέ-
κτρια) στη μεγαλύτερη χωματερή της Βραζιλίας, 
στην Ζαρντίμ Γκραμάτσο, στο Ρίο ντε Τζανέϊρο.
Κι αυτή και πολλοί άλλοι έχουν να λένε για 
τα κέρδη της δουλειάς τους στη χωματερή: η 
Κλεονίς Μπέντο, κάποτε είχε βρει ανάμεσα στα 

σκουπίδια ένα χρυσό περιδέραιο, από το οποίο 
κέρδισε τόσα χρήματα, που επαρκούσαν για την 
αγορά μιας μεζονέτας. Τώρα, όπως λέει, που 
τέτοια τύχη. Ο Ζεράλντο Ολιβέιρα, είχε βρει ένα 
μικρό σωλήνα, όπου μέσα υπήρχαν χρήματα 
αξίας 9.000 ευρώ. Πέρα από τα τυχερά, η συ-
νήθης καθημερινή εργασία τους πρόσφερε ένα 
εισόδημα από 1.200 έως 2.000 ευρώ το μήνα.
Τον Ιούνιο του 2012, η κυβέρνηση αποφάσισε 
να κλείσει τη χωματερή, που από το 1978, οπότε 
και δημιουργήθηκε, δεχόταν καθημερινά περί 
τους 9.000 τόνους σκουπιδιών (περίπου το 70%) 
της μεγαλούπολης των 12 εκατομμυρίων κατοί-
κων. Οι 2.000 ρακοσυλλέκτες οδηγήθηκαν στο 
ταμείο ανεργίας, αφού έλαβαν μια αποζημίωση 
6.500 ευρώ.
Η χωματερή βρισκόταν στους πρόποδες του 
όρους Κορκοβάδο, στην κορυφή του οποίου 
υπάρχει το άγαλμα του Ιησού του Λυτρωτή, 
σε ένα βάλτο, μέσω του οποίου διέρρεαν στη 
θάλασσα τοξικά απόβλητα, με κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία και τον τουρισμό.
Οι περισσότεροι από τους άλλοτε «καταντόρες» 
εργάζονται πλέον για την εταιρεία ανακύκλω-
σης Polo de Reciclagem de Gramacho, όμως, 
παρά το γεγονός πως οι συνθήκες εργασίας 
είναι απείρως πιο ανθρώπινες, το μηνιαίο εισό-
δημά τους έχει περιοριστεί στα 160-180 ευρώ. 
Άλλωστε, ο μέσος μηνιαίος μισθός στη χώρα 
δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
ΒΓΑΙΝΕΙ ΧΡΥΣΑΦΙ
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η συμμετοχή στο ευρώ προϋποθέτει υποχρε-
ώσεις για όλες τις χώρες- ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ- Οι εταίροι θέτουν 
το πλαίσιο διαβούλευσης με τη νέα κυβέρνηση • Διαπραγματεύσεις: Οι 
τραπεζίτες προσδοκούν γοργή πρόοδο στις συζητήσεις κυβέρνησης-
δανειστών- ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ ΑΛΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ- Εξαιρετικά 
πιεστικές οι προθεσμίες για την οικονομία τις επόμενες 33 ημέρες • 
Οι κυριότερες απώλειες σε φόρο εισοδήματος, ληξιπρόθεσμα, ΦΠΑ 
και ΕΦΚ καυσίμων- «ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ» 3,9 ΔΙΣ. ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟ 2014  •  
Φρανσουά Ολάντ: ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ  •  
Κριστίν Λαγκάρντ: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Στην κορυφή της ατζέντας η διευθέτηση του δημόσιου 
χρέους- ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Οι μεγάλες προκλήσεις της νέας 
κυβέρνησης  •  Έντονη κινητικότητα- ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΤΣ ΚΑΙ 

ΝΤΑΙΣΕΛΜΠΛΟΥΜ  •  Σήμερα τα ονόματα των υπουργών- ΤΟ ΝΕΟ ΟΙΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ- Σχέδιο για Εθνική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης 
με Ε.Ε.  •  Επιστολή στον Α. Τσίπρα- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕ-
ΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΖΗΤΑ Ο ΣΕΒ  •  ΕΚΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΗΧΗΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ- Ποιοι εκλέγονται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΥΣΤΕΡΗΣΗ 1,4 ΔΙΣ. ΣΤΑ ΦΟΡΟ-
ΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ- Το πρωτογενές πλεόνασμα περιορίστηκε σε 1,87 δισ. 
έναντι στόχου 4,93 δισ. ευρώ το 2014  •  ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟ-
ΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  •  ΣΤΑ «ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» ΥΠΟΒΑΘ-
ΜΙΣΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ Η STANDARD & POOR’S  •  ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΖΗΤΕΙ Ο ΣΕΒ- Συγχαρητήρια επιστολή Φέσσα στον κ. 
Τσίπρα  •  ΔΥΟ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΝΑ «ΤΡΕΞΕΙ» ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 26 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ- 
Διαχειριστικός νόμος και Έξυπνη Εξειδίκευση  •  ΠΩΣ Ο ΝΤΡΑΓΚΙ 
ΕΠΕΙΣΕ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ QE- Οι τακτικοί ελιγμοί και ο κρίσιμος 
συμβιβασμός.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΑΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΕ ΗΠΙΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ ΑΠΟ 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ- Κόκκινη γραμμή αξιολόγηση και παράταση- Επικοινωνία 
Ντάισελμπλουμ-Βαρουφάκη • ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ- Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας- ποιοι παίρνουν τα 
κρίσιμα χαρτοφυλάκια • ΤΡΥΠΑ 1,4 ΔΙΣ. ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟ 2014- Λόγω 
της υστέρησης εισπράξεων φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ πετρελαιοειδών 
κ.ά.  •  ΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ F-16 ΜΕ ΔΕΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ  
•  ΝΕΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΟΣΧΑΣ ΓΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ- Από 
Ουάσινγκτον-Βρυξέλλες  •  ΕΠΙΚΕΙΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΤΡΟΜΟ-
ΚΡΑΤΩΝ- Για το σχέδιο απόδρασης.

ΤΑ ΝΕΑ: ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ- Εντατικές διαβουλεύσεις και παρασκήνιο 
στη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης  •  Προεδρική Εκλογή: ΔΟΚΙΜΑ-
ΣΙΑ ΓΙΑ ΝΔ ΤΟ ΦΛΕΡΤ ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ  •  Το πρώτο ραντε-
βού: «ΝΑΙ» ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  •  Η 
μάχη του σταυρού- ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΕΚΛΠΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΗΧΗΡΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ 
ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το αυστηρό μήνυμα του Eurogroup και η προ-
σεχής Σύνοδος Κορυφής- ΠΡΩΤΟ ΚΡΑΣ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΙΣ 12 ΦΕ-
ΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  •  Νεκροί 2 Έλληνες πιλότοι και άλλοι 8 Γάλλοι αεροπόροι 
στη βάση Αλμπαθέτε- ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ F-16 ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ  
•  Έφυγε σε ηλικία 69 ετών ο παγκοσμίου φήμης Έλληνας τραγουδι-
στής- «FORENER AND EVER» ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ο ΝΤΕΜΗΣ 
ΡΟΥΣΣΟΣ  •  Αναλυτικά τα τελικά αποτελέσματα- Ο ΝΕΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  •  Ποια μεγάλα ονόματα έμειναν εκτός- ΠΟΙΟΙ 
ΕΙΝΑΙ ΟΙ «300» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΟΥΛΗΣ.

ΕΘΝΟΣ: Ιδρύονται 4 νέα Υπερυπουργεία- ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  •  Συνετρίβη στην Ισπανία- ΕΛΛΗΝΙΚΟ F16 
ΣΚΟΡΠΙΣΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ  •  «Έφυγε» ο Ντέμης Ρούσσος- FOREVER 
AND EVER ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ  •  Μαδρίτη: ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ 
ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Αφετηρία με πολλαπλούς συμ-
βολισμούς η πρώτη μέρα της πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα- ΝΕΟΙ 
ΚΑΙΡΟΙ ΞΗΜΕΡΩΝΟΥΝΕ.

Η ΑΥΓΗ: Με συμμετοχή των ΑΝ.ΕΛΛ. και ανεκτική στάση από Ποτάμι-
ΠΑΣΟΚ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ- Η νέα δομή της κυβέρ-
νησης και τα πρόσωπα προς υπουργοποίηση • Eurogroup: «Ραντεβού» 
στις 16 Φεβρουαρίου- ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΤΣ ΚΑΙ ΝΤΑΙ-
ΣΕΛΜΠΛΟΥΜ- Ολάντ καλεί Τσίπρα στο Παρίσι.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Λάβρος ο πρόεδρος των ταξιτζήδων: Είναι μικρού 
πολιτικού αναστήματος να παραιτηθεί- ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ- Πρωτοφανές! Δεν πήγε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου να 
παραδώσει  •  Μεγάλα ονόματα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ εκτός Βουλής- ΟΙ 
ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙ-
ΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.

ΕΣΤΙΑ: Η ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΑ ΑΠΕΤΥΧΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ- Πώς 
και γιατί φθάσαμε στην ραγδαία άνοδο της Αριστεράς.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ 
ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ & ΣΤΑΥΡΟ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ- Πήγε στο 
Σκοπευτήριο Καισαριανής και ακροαριστεροί φώναζαν «ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, 
Αντίσταση»!
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΥΠΕΡΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 1-3 | 27/01/2015

Έως το απόγευμα αναμένεται να ανακοινωθεί η σύνθεση της νέας 
κυβέρνησης, προϊόν της συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ και 
με βάση κοινοβουλευτικής στήριξης το άθροισμα της δύναμης των 
δυο κομμάτων, όπως αναδείχτηκε από τις εκλογές της Κυριακής, 
δηλαδή 162 βουλευτές.
Πριν από την ανακοίνωση θα έχει προηγηθεί η έκδοση των αναγκαίων 
Προεδρικών Διαταγμάτων νια τη μορφή της κυβέρνησης, καθώς ο 
νέος πρωθυπουργός επιθυμεί την καθιέρωση «κύκλων πολιτικής», 
μέσω της συγχώνευσης υπουργείων με συναφές αντικείμενο.
Η ανακοίνωση της συνεργασίας των δυο κομμάτων έγινε χθες το 
πρωί από τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ Πάνο Καμμένο, ο οποίος είχε 
συνάντηση με τον νικητή των εκλογών Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να 
επαναβεβαιώσει την υπόσχεσή του να στηρίξει κυβέρνηση με κορμό 
τον ΣΥΡΙΖΑ.
«Υπάρχει κυβέρνηση» δήλωσε ο κ. Κομμένος και ανακοίνωσε: «Οι 
ΑΝΕΛ δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στον πρωθυπουργό Αλέξη 
Τσίπρα. Υπάρχει συμφωνία αρχών με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα 
ανακοινώσει το κυβερνητικό σχήμα. Οι ΑΝΕΛ συμμετέχουν στην 
κυβέρνηση».
Με δεδομένη τη στήριξη του κ. Καμμένου και διαθέτοντας την κατά το 
Σύνταγμα δεδηλωμένη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε νωρίς 
χθες το απόγευμα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, 
ο οποίος του έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ενώπιον 
των δημοσιογράφων, ο κ. Τσίπρας, αφού δέχτηκε τα συγχαρητήρια 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, είπε: «Υπάρχει η δεδηλωμένη που 
απαιτεί το Σύνταγμα και ελπίζω ότι η υπάρχουσα πλειοψηφία των 162 
βουλευτών μπορεί να γίνει μεγαλύτερη». Ο κ. Παπούλιας απάντησε: 
«Δεν έχω να κάνω τίποτα περισσότερο, παρά να σας αναθέσω την 
εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αφού πρώτα σας ορκίσω».
Πριν από τη συνάντηση του Προεδρικού Μεγάρου, ο κ. Τσίπρας είχε 
επισκεφθεί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, προκειμένου να τον 
ενημερώσει ότι θα ορκιστεί με πολιτικό όρκο και άρα δεν απαιτείτο η 
συμμετοχή του στη διαδικασία.
«Έρχομαι να πάρω την ευχή σας, οι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας 
θα είναι πιο αναβαθμισμένες και πιο ουσιαστικές απ ό,τι ήταν πριν» 
δήλωσε ο κ. Τσίπρας εισερχόμενος στην Αρχιεπισκοπή και πρόσθεσε: 
«Έχουμε ανάγκη από τη δύναμη αυτή και ιδίως στον τομέα της 
κοινωνικής αλληλεγγύης, όπου ο ρόλος της Εκκλησίας είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός. Μέλημά μας είναι να συνεργαστούμε στενά, μέσα από 
το καλό κλίμα που υπάρχει». 0 κ. Ιερώνυμος απάντησε ότι «πρώτο 
μέλημά μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που υποφέρουν 
και σιγά σιγά θα δούμε όλα τα άλλα ζητήματα».
Σης 4 μ.μ. ο κ. Τσίπρας, παρόντων των συνεργατών του Νίκου 
Παππά, Πάνου Σκουρλέτη και Σπύρου Σαγιά -προαλείφεται για 
γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου- κι ενώπιον του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, έδωσε τον νενομισμένο όρκο: «Στην τιμή και στη 
συνείδηση μου σας διαβεβαιώνω ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους 
νόμους και θα υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού».
Αμέσως μετά την ορκωμοσία, σε μια κίνηση συμβολισμού, ο 
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετέβη στο σκοπευτήριο της 
Καισαριανής, όπου απέτισε φόρο τιμής στους εκτελεσθέντες του 
σκοπευτηρίου από τους ναζί.

• Τέσσερα υπερυπουργεία 
Τέσσερα νέα υπουργεία, στα οποία θα ενσωματωθούν οι 
αρμοδιότητες άλλων υπουργείων, τα οποία καταργούνται, θα συστήσει 
-σύμφωνα με πληροφορίες- η νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού 
Αλέξη Τσίπρα.
Παράλληλα δύο άλλα υπουργεία θα μετονομαστούν.
Αναλυτικότερα, συγκροτείται υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, στο οποίο υπάγονται οι υπηρεσίες και οι 
αρμοδιότητες των υπουργείων: 1) Εσωτερικών, 2) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 3) Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 4) Μακεδονίας Θράκης. 
Δημιουργείται υπ.
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, στο οποίο υπάγονται 
οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες των υπουργείων: 1) Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, 2) Ναυτιλίας και Αιγαίου, 3) Τουρισμού και 4) 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Επίσης, συγκροτείται υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο υπάγονται οι υπηρεσίες και 
οι αρμοδιότητες των υπουργείων: 1) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και 2) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
οι υπηρεσίες της Γ.Γ. Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας.
Συγκροτείται υπ. Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο 
οποίο υπάγονται οι αρμοδιότητες και οι υπηρεσίες των υπουργείων: 
1) Πολιτισμού και Αθλητισμού και 2) Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Το υπ. Υγείας μετονομάζεται σε υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και το υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας μετονομάζεται σε υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, ενώ η Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταφέρεται από 
το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τέλος όλες οι αρμοδιότητες, 
οι θέσεις και το προσωπικό των υπουργείων που συγχωνεύονται 
μεταφέρονται στα νέα υπουργεία.
- Ποια πρόσωπα συζητούνται 
 Εν τω μεταξύ από νωρίς χθες άρχισαν να «κυκλοφορούν» στα 
δημοσιογραφικά γραφεία τα ονόματα πιθανών υπουργών της νέας 
κυβέρνησης συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Υπό την αίρεση των τελικών αποφάσεων που θα λάβει ο κ. Τσίπρας, 
αναμένεται ο κυβερνητικός εταίρος, ο κ. Πάνος Καμμένος, να 
αναλάβει το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, ενώ στελέχη των ΑΝΕΛ θα 
αναλάβουν τρία ή τέσσερα υφυπουργεία.
Ο κ. Γιάννης Δραγασάκης ίσως ορκιστεί αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης, με ευθύνη εποπτείας επί των οικονομικών υπουργείων, 
στα οποία αναμένεται να αξιοποιηθούν οι κ.κ. Γ. Σταθάκης, Γ. 
Βαρουφάκης και Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπουργός Επικρατείας θα αναλάβει ο 
κ. Νίκος Παππάς, ενώ ο έως τώρα εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ 
Πάνος Σκουρλέτης θα αναλάβει το υπουργείο Εσωτερικών, στο 
οποίο θα ενσωματωθούν τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Για το υπουργείο Παιδείας ακούστηκε το όνομα του πανεπιστημιακού 
Αριστείδη Μπαλτά, ενώ για το Εργασίας αυτό της κυρίας Ράνιας 
Αντωνοπούλου, η οποία είναι βουλευτής Επικρατείας και καθηγήτρια 
στο Bard College, αλλά και του κ. Δημήτρη Στρατούλη.
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Για το υπουργείο Εξωτερικών πιθανολογείται η ανάληψη του από 
τον καθηγητή Νίκο Κοτζιά, ο οποίος υπήρξε ως το 2010 στενός 
συνεργάτης του κ. ΓΛ. Παπανδρέου, με υφυπουργό την κα Νάντια 
Βαλαβάνη.
Στο υπουργείο Πολιτισμού ίσως τοποθετηθεί ο ακαδημαϊκός 
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας 
του ΣΥΡΙΖΑ ενώ για το υπουργείο Υγείας ακούγεται το όνομα του 
Π. Κουρουμπλή. Για το υπουργείο Δικαιοσύνης πιθανολογείται η 
υπουργοποίηση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου ή του κ. Παναγ. 
Νικολούδη, σημερινού επικεφαλής της αρχής καταπολέμησης του 
μαύρου χρήματος.
Για το δεύτερο τη τάξει πολιτειακό αξίωμα, του Προέδρου της Βουλής, 
ακούγονται τα ονόματα των Νίκου Βούτση και Θεόδωρου Δρίτσα.
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To πρώτο σκληρό τεστ πέρασε στο χθεσινό Eurogroup η 
επιχειρηματολογία της νέας κυβέρνησης ΑΝ.ΕΛ. - ΣΥΡΙΖΑ για το 
ελληνικό πρόγραμμα και την αναδιάρθρωση χρέους πριν καν οι 
οικονομικοί υπουργοί αναλάβουν επισήμως τα χαρτοφυλάκιά τους.
«Δεν δεχόμαστε ονομαστικό κούρεμα του χρέους. Είμαστε έτοιμοι 
για διάλογο αν η Αθήνα τηρήσει τις δεσμεύσεις της», ήταν το πρώτο 
ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλαν χθες οι υπουργοί Οικονομικών 
της ευρωζώνης κατά τη χθεσινή τους Σύνοδο στις Βρυξέλλες όπου 
την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γκίκας 
Χαρδούβελης.
Ο πρόεδρος του Eurogroup ο κ. Ντάισελμπλουμ ήταν απολύτως 
σαφής κινούμενος στη γραμμή του Βερολίνου: «Το να είσαι μέλος 
της ευρωζώνης σημαίνει ότι πρέπει να σέβεσαι το σύνολο των 
συμφωνιών, και στη βάση αυτή είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε 
μαζί με τη νέα κυβέρνηση», ανέφερε, ενώ ερωτηθείς σχετικά με 
την ελάφρυνση του χρέους είπε ότι η βιωσιμότητα του χρέους θα 
εξεταστεί, όπως προβλέπεται, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
και του ισχύοντος προγράμματος.
Πάντως η λύση που θα δοθεί θα βρίσκεται στη βάση των όσων έχουν 
συμφωνηθεί από τον Νοέμβριο του 2012, δηλαδή την επιμήκυνση του 
χρόνου αποπληρωμής, της περιόδου χάριτος και ενδεχομένως των 
επιτοκίων.
Τόσο ο κ. Ντάισελμπλουμ όσο και ο αρμόδιος επίτροπος, Πιέρ 
Μοσκοβισί, επεσήμαναν ότι πριν απ' όλα θα πρέπει να εξεταστεί 
μια ενδεχόμενη παράταση του ισχύοντος προγράμματος, μετά από 
αίτημα της κυβέρνησης, ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του 
προγράμματος και στη συνέχεια να συζητηθεί το σχέδιο για την 
επόμενη μέρα.
Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι συμφωνήθηκαν από κοινού με τις 
ελληνικές αρχές, ανέφερε ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ, προσθέτοντας «θα δούμε ποια είναι τα αιτήματα της νέας 
ελληνικής κυβέρνησης και θα τα συζητήσουμε».
Σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους, ο κ. Γιούνκερ δήλωσε ότι 
όπως υπήρχαν συζητήσεις με την απερχόμενη κυβέρνηση της 
Ελλάδας, έτσι η Επιτροπή θα συνεχίσει τις συζητήσεις της με τη νέα 
κυβέρνηση.
Ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα οικονομικών θεμάτων, φόρων και 
τελωνείων κ. Πιέρ Μοσκοβισί άφησε χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο η 

τρόικα να αντικατασταθεί με ένα νέο όργανο με δεδομένο ότι η νέα 
κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστεί με την τριμερή, 
σημειώνοντας πάντως ότι οι θεσμοί που βοήθησαν θα παραμείνουν 
παρόντες.
«Θέλουμε να δούμε την Ελλάδα να στέκεται στα πόδια της, να 
μπορέσει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, να μειώσει 
τις ανισότητες, να πληρώσει τα χρέη της, κάτι που είναι θεμελιώδες», 
τόνισε.
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και το θέμα της επάρκειας 
ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας προκειμένου η κυβέρνηση να 
μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις χρέους ύψους 4,5 δις. ευρώ ως 
το τέλος του πρώτου τριμήνου του χρόνου. Το θέμα συμφωνήθηκε να 
επανεξεταστεί στο Eurogroup της 16ης Φεβρουαρίου παρουσία και 
του νέου υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας.
Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος των κοινοτικών αξιωματούχων για 
το ελληνικό ζήτημα είναι το γεγονός ότι ήταν ένα από τα θέματα 
συζήτησης στην τακτική συνάντηση, στο πλαίσιο του διαθεσμικού 
διαλόγου που είχαν χθες το μεσημέρι στις Βρυξέλλες οι πρόεδροι του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, της Ευρωβουλής Μάρτιν, 
της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι και του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.
Πριν από τη Σύνοδο των υπουργών ο πρόεδρος του Eurogroup 
Γερούν Ντάισελμπλουμ δέχθηκε τηλεφώνημα από το βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ, καθηγητή κ. Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος κατά πάσα 
πιθανότητα θα αναλάβει σήμερα νέος υπουργός Οικονομικών.
Η ολιγόλεπτη συνομιλία κατέληξε στο ότι οι δύο άνδρες θα πρέπει 
να τα πουν από κοντά. Πηγές από το κυβερνών κόμμα θέλουν τη 
συνάντηση να γίνεται στην Αθήνα και όχι στις Βρυξέλλες ίσως μετά 
την επίσκεψη του προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σουλτς 
την ερχόμενη Πέμπτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βαρουφάκης ζήτησε λίγες ημέρες 
χρόνο ώστε να σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση και το νέο οικονομικό 
επιτελείο να κάνει μια πρώτη αποτίμηση της δημοσιονομικής 
κατάστασης της χώρας.
Το επόμενο μεγάλο crash test της Ελλάδας με τις Βρυξέλλες θα 
είναι στις 12-13 του μήνα. Κατά τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων 
ηγετών ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας θα έχει την ευκαιρία 
να έχει απευθείας επαφή με τη Γερμανίδα καγκελάριο κ. Ανγκελα 
Μέρκελ.
Εκεί θα έχει την ευκαιρία να εκθέσει τα επιχειρήματά του κατά των 
μέτρων λιτότητας που επιβάλλονται από το Μνημόνιο.
Τρεις μέρες μετά, στις 16 του μήνα, ο νέος υπουργός Οικονομικών 
θα αναλύσει στο επόμενο Eurogroup το νέο ελληνικό σχέδιο για την 
επόμενη μέρα.
Πάντως χθες ο Frank Gill, επικεφαλής αξιολόγησης των ευρωπαϊκών 
κρατών για τη Standard & Poor's, προειδοποίησε ότι μια σύγκρουση 
της Ελλάδας με την Ευρώπη θα εξαφανίσει την ανάκαμψη της 
οικονομίας της.
Ειδικότερα, τόνισε ότι ο οίκος θα αναμένει τη στάση της Ευρώπης 
απέναντι στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για αναδιάρθρωση του χρέους.
«Η επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία αξιολόγησης της 
Ελλάδας είναι στις 13 Μαρτίου. Ωστόσο, μπορούμε να αποκλίνουμε 
από την ημερομηνία εάν αισθανθούμε ότι έχει συμβεί κάτι εξαιρετικό 
το οποίο έχει σημαντική βαρύτητα για την πιστοληπτική ικανότητα της 
χώρας», ανέφερε. 


