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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

«Ένεση» αισιοδοξίας αιφνιδίως χτες ενόψει της 
προγραμματισμένης σύγκλισης του Eurogroup 
την Δευτέρα, σε λιγότερες από 24 ώρες αφότου 
κυκλοφόρησε το γνωστό non paper από την 
κυβέρνηση, που προδίκαζε μια σύγκρουση, την οποία 
απέδιδε στις διαφωνίες μεταξύ ΔΝΤ και Ευρωζώνης.
Η κα Μέρκελ με ανακοίνωση του γραφείου της μίλησε 
για πρόοδο στις συνομιλίες, ο κ. Σόιμπλε με δηλώσεις 
διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να βοηθηθεί, ο κ. 
Ντάισελμπλουμ υποστήριξε μετά την συνάντησή του με 
τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών κ. Σαπέν ότι υπάρχει 
πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, το ίδιο και ο κ. Ολάντ 
μέσω του υπουργού του των Οικονομικών, ενώ ο κ. 
Γιουνκέρ έκανε κοινές δηλώσεις με τον κ. Τσίπρα 
μετά από επικοινωνία τους, υπογραμμίζοντας την  συν-
αντίληψη, ακόμη και για τις δύο «κόκκινες γραμμές», 
το ασφαλιστικό και το εργασιακό.
Κύκλοι στις Βρυξέλλες ερμήνευαν τις κινήσεις, 
κυρίως, τον βομβαρδισμό θετικών δηλώσεων σαν 
μέρος της επικοινωνιακής διαχείρισης, τόσο από 
πλευράς της Αθήνας όσο και από την πλευρά των 
ευρωπαίων δανειστών. Και ασφαλώς η επικοινωνιακή 
διαχείριση διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο σε μια 
διαπραγμάτευση.
Ωστόσο, αναλυτές διέκριναν και μια ουσιαστική 
προσέγγιση, μετά από εκατέρωθεν υποχωρήσεις, 
που διευκολύνουν την πορεία προς μια συμφωνία, 
επισημαίνοντας ως παράδειγμα την αναφορά σε ένα 
«μοντέρνο σύστημα» συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
αντί της απλής επαναφοράς του παλαιού συστήματος, 
όπως, επίσης, την κοινή άποψη περί της ανάγκης 
προώθησης αλλαγών στο ασφαλιστικό, δίχως να 
τεθούν χρονικά όρια και συγκεκριμένα ζητήματα.
Ωστόσο, ως τη Δευτέρα ο χρόνος είναι πολύς… 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικά 
στη σελ 3. 

Παρατηρήσεις σχετικά με ορισμένα 
σοβαρά χρονίζοντα προβλήματα στη 
λειτουργία και στην εφαρμογή του 
Ν.4178/2013 για την αντιμετώπιση 
της αυθαίρετης δόμησης απέστει-
λε το ΤΕΕ Τμήμα Στερεάς Ελλάδας 
στον Γιάννη Τσιρώνη  αναπληρωτή 
υπουργό ΠΕΚΑ. Στην επιστολή, που 
υπογράφει ο πρόεδρος του Τμήματος 
Αθανάσιος Λυκόπουλος αναφέρονται 
εκκρεμότητες, ενώ υπογραμμίζεται 
μεταξύ άλλων ότι “στο ΦΕΚ2440 Τεύ-
χος Β, 15/9/2014, περιγράφεται η 
διαδικασία συμψηφισμού των ποσών 
που καταβάλλονται για την ενεργεια-
κή αναβάθμιση και τη στατική επάρ-
κεια κτιρίων προ του έτους 2003, με 
τα ποσά του ειδικού προστίμου που 
προβλέπονται από τον Ν.4178/2013. 
Όμως, η σχετική διαδικασία δεν έχει 
ενεργοποιηθεί ακόμα”. Επίσης ση-
μειώνεται ότι “έπρεπε ήδη να έχουν 
αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστη-
μα του ΤΕΕ αεροφωτογραφίες για 

όλη την Επικράτεια, αναφορικά με 
την καταληκτική ημερομηνία του νό-
μου, δηλαδή την 28/7/2011”. Ακόμη 
“με τη λήξη της πρώτης προθεσμίας 
του  Ν.4178/2013 για την αυθαίρετη 
δόμηση, το Φεβρουάριο του 2015, 
σταμάτησε και η λειτουργία του 
helpdesk, που αποτελούσε τη μόνη 
πρακτική βοήθεια για τους μηχανι-
κούς”. Σημειώνεται ακόμη προς το 
ΥΠΕΚΑ ότι “θα διευκόλυνε σε μεγάλο 
βαθμό την εργασία των συναδέλφων 
που ασχολούνται με τα αυθαίρετα, η 
σύνταξη ενημερωτικού τεύχους, το 
οποίο θα περιλάμβανε τις διευκρινή-
σεις - απαντήσεις ανά άρθρο του Ν. 
4178/2013 στα ερωτήματα που έχουν 
υποβληθεί κατά καιρούς. Έως σή-
μερα, οι συγκεκριμένες απαντήσεις 
κυκλοφορούν χωρίς αναφορά στο 
συγκεκριμένο άρθρο το οποίο επεξη-
γούν  και το πλήθος τους είναι τόσο 
μεγάλο που καθιστά πρακτικά αδύνα-
τη τη μελέτη τους”. 

 Σταμάτησε και 
η λειτουργία του 
helpdesk, που 
αποτελούσε τη 
μόνη πρακτική 
βοήθεια για τους 
μηχανικούς ανα-
φέρει η επιστολή.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΚΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Παρέμβαση για τα αυθαίρετα

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

Ο πρόεδρος του Τμήματος Θανάσης Γιανναδάκης ανακοινώνει ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής 
Ελλάδας, κατόπιν σχετικής απόφασης η οποία ελήφθη στην 26η/12.11.2014 Συνεδρίαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Τμήματος, προχωρά στη συγκρότηση Μητρώου Εθελοντών Μηχανικών για 
την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

Αναλυτικά στη σελίδα 3.

Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για την  
Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Σεμινάριο για τη «Διαδικασία αδειοδότησης 
χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος» διοργα-
νώνει στην Αθήνα, από τις 15 ως τις 19 Ιουνίου 
2015, το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ.
Βασικός σκοπός του σεμιναρίου –το οποίο 
και θα διαρκέσει 12 ώρες- είναι οι εκπαι-
δευόμενοι να γνωρίσουν τις πολεοδομικές 
& υγειονομικές απαιτήσεις, νομοθεσία, δικαιο-
λογητικά, προκειμένου να εκδώσουν σε ένα  
κατάστημα άδεια λειτουργίας υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.
Συνοπτική περιγραφή:
1)Προέγκριση από τον Δήμο (Δικαιολογητικά 
– Διαδικασία)
2)Προέλεγχο από την Υγεονομική Υπηρεσία
3)Αίτηση για άδεια λειτουργίας στον Δήμο 
(Δικαιολογητικά – Διαδικασία)
Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης (διαφορετι-
κές περιπτώσεις κτιρίων ανάλογα με την Ο.Α. 
- ενέργειες στην περίπτωση αλλαγής χρήσης)
Βεβαίωση πυροπροστασίας (περιληπτική 
περιγραφή μελέτης πυροπροστασίας – έλεγχοι 
πυροσβεστικών συστημάτων)
Έγκριση υγειονομικής υπηρεσίας (νομοθε-
σία - απαιτήσεις). Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Αρτίν – Αγκόπ Μιζρακιάν, Διπλωματούχος 
Πολιτικός Μηχανικός Πληροφορίες: http://goo.
gl/uWbzd0

  Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Τουρκίας 
διοργανώνει (25-28 Μαΐου 2015) διεθνές ενεργει-
ακό φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται 
για την 6η διοργάνωση του World Forum on 
Energy Regulation, στη διάρκεια του οποίου θα 
παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι σύγχρονες 
τάσεις στον τομέα διαχείρισης της ενέργειας, 
παγκοσμίως, δίνοντας έμφαση στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, αλλά και στις νέες τεχνολογικές 
πρακτικές μείωσης του ενεργειακού κόστους. 
Παράλληλα, θα αναλυθούν σύγχρονες πρακτικές 
στη διαχείριση ενεργειακών ζητημάτων, μέσω των 
ρυθμιστικών αρχών, σε διεθνές επίπεδο. 
Στις εργασίες του φόρουμ θα συμμετέχουν 120 
ειδικοί, που θα λάβουν μέρος σε 24 συνεδρίες.

Νέο σεμινάριο  
του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Διεθνές  
ενεργειακό φόρουμ 
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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

  Το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διοργανώ-
νει δεύτερο κύκλο δημόσιων συζητήσεων με 
θέμα: "Κοινοί πόροι και χωρικός σχεδιασμός. 
Περιβάλλον – Μεταφορές – Ενέργεια". Οι 
συζητήσεις θα πραγματοποιούνται στην Αίθου-
σα Τ102, κτίριο Τοσίτσα 1ος όροφος, ΕΜΠ-
Συγκρότημα Πατησίων (18.00-21.00).
Ειδικότερα:
-12 Μαϊου 2015: «Φυσικό, αστικό, πολιτιστικό 
περιβάλλον. Η διαχείριση των κοινών πόρων»
-- 26 Μαϊου 2015: «Μεταφορικές υποδομές και 
κινητικότητα. Αναζητώντας έναν άλλο δρόμο…»
-16 Ιουνίου 2015: «Χωρικές διαστάσεις και 
προκλήσεις ενός νέου ενεργειακού μοντέλου».
Στόχος των συζητήσεων –όπως επισημαίνεται 
σε ανακοίνωση- είναι «να αναδειχθούν τα 
σημερινά διακυβεύματα για το σχεδιασμό του 
χώρου, σε συνάρτηση με τις προκλήσεις για 
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, 
σε μία κατεύθυνση περιβαλλοντικής βιωσιμό-
τητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοκρα-
τικής διακυβέρνησης, καθώς και υπεράσπισης 
και προστασίας των κοινών πόρων από την 
καταστροφή ή από τη μετατροπή τους σε 
ιδιωτικά.
Η διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων, 
των μεταφορικών υποδομών και της ενέρ-
γειας αποτελούν (και) σήμερα τους ιδιαίτερα 
κρίσιμους τομείς για το χωρικό σχεδιασμό σε 
διαφορετικές γεωγραφικές κλίμακες, από τη 
γειτονιά και την πόλη, έως την περιφέρεια και 
τον εθνικό χώρο. Επιδιώκεται να αναλυθούν 
πτυχές των διαδικασιών και των πολιτικών 
που έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια 
και κυρίως η συμβολή στην επεξεργασία 

εναλλακτικών στρατηγικών, εργαλείων και 
μορφών διακυβέρνησης για το χώρο, με 
έμφαση στους τρεις παραπάνω τομείς». 
Κάθε συζήτηση περιλαμβάνει εισηγήσεις και 
παρεμβάσεις ομιλητών από τον ακαδημαϊκό 
χώρο, επαγγελματικούς φορείς, τη δημόσια 
διοίκηση, περιβαλλοντικές οργανώσεις και 
κινήσεις πολιτών. 
Πληροφορίες: Τηλ.2107723590, www.arch.
ntua.gr/envlab
Αναλυτικά το πρόγραμμα: http://
www.arch.ntua.gr/sites/default/files/
announcement/6452_kyklos-syzitiseon_
koinoi-poroi-kai-horikos-shediasmos_
maios-ioynios-2015/kyklosb_flyer_final.pdf

«Κοινοί πόροι και χωρικός σχεδιασμός.  
Περιβάλλον – Μεταφορές – Ενέργεια»

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

8-9
Μαΐου
2015

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

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονι-
κής και Τηλεπικοινωνιών (PACET) 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μη Κατα-
στροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ)

Τμήματα Μηχανικών Η/Υ, 
Πληροφορικής και Φυσικής 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

8-9
Μαΐου
2015

HΜΕΡΙΔΑ: « Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων  
ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του 
Μετρό»
ΑΘΗΝΑ

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
ΕΜΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δυτικής Αττικής Πειραιώς και 
Νήσων

15
Μαΐου
2015
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Παρέμβαση για τα αυθαίρετα

 Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών για  
την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών

Η επιστολή με τις παρατηρήσεις σχετικά με ορισμένα σοβαρά χρονί-
ζοντα προβλήματα στη λειτουργία και στην εφαρμογή του Ν.4178/2013 
για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, που  απέστειλε το ΤΕΕ 
Τμήμα Στερεάς Ελλάδας (υπογράφει ο πρόεδρος του Τμήματος Αθανά-
σιος Λυκόπουλος), στον Γιάννη Τσιρώνη  αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ, 
ζητώντας να υπάρξουν το συντομότερο δυνατόν απαντήσεις και ενέργει-
ες αναλυτικά αναφέρει: 
1) Με τη λήξη της πρώτης προθεσμίας του  Ν.4178/2013 για την αυθαί-
ρετη δόμηση, το Φεβρουάριο του 2015, σταμάτησε και η λειτουργία του 
helpdesk, που αποτελούσε τη μόνη πρακτική βοήθεια για τους μηχανι-
κούς. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ποιος είναι ο σχεδιασμός σας 
για την επαναλειτουργία του.
2)Σύμφωνα με το άρθρο7, παρ.2 του Ν.4178/2013, με μέριμνα του 
Υ.ΠΕ.Κ.Α.
έπρεπε ήδη να έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ 
αεροφωτογραφίες για όλη την Επικράτεια, αναφορικά με την καταλη-
κτική
ημερομηνία του νόμου, δηλαδή την 28/7/2011. Παρακαλούμε να μας 
ενημερώσετε για την ημερομηνία ανάρτησης τους, ώστε να διευκολυν-
θεί σημαντικά η εργασία των συναδέλφων.
3)Στην Εγκύκλιο 3, 1/10/2013 στο σημείο Β.1., αναφέρεται ότι με 
υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι περιπτώσεις και η διαδικασία 
τυχόν επιστροφής προστίμων, όταν το πρόστιμο που υπολογίζεται σύμ-
φωνα με τον νέο νόμο (Ν.4178/2013 ) είναι μικρότερο του ποσού που 
έχει καταβληθεί για την ολοκληρωμένη πράξη υπαγωγής. Η σχετική 
υπουργική απόφαση όμως δεν έχει εκδοθεί ακόμα. 
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τον χρόνο έκδοσής της. 
4) Στο ΦΕΚ2440 Τεύχος Β, 15/9/2014, περιγράφεται η διαδικασία συμ-
ψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθ-
μιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003, με τα ποσά 
του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον Ν.4178/2013. Όμως, 
η σχετική διαδικασία δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Παρακαλούμε να 
μας ενημερώσετε για τον χρόνο ενεργοποίησης της εντολής συμψηφι-
σμού, στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ Ν.4178/2013.
5)Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού με α.π.2373
-27/1/2015, προκειμένου να χορηγηθεί Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε κύ-
ριο
ξενοδοχειακό κατάλυμα και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και 
διαμερίσματα, απαιτούνται αντίγραφα αρχιτεκτονικής μελέτης που συ-

νοδεύουν την άδεια οικοδομής ή την άδεια δόμησης. Έχει παρατηρηθεί 
ότι στην Αθήνα τα γραφεία του  ΕΟΤ δεν δέχονται τα σχέδια που έχουν 
κατατεθεί στο πληροφορικό σύστημα του  Ν.4178/2013 για τα παρα-
πάνω καταλύματα ή δωμάτια, βάσει των οποίων έχουν ενταχθεί στον  
Ν.4178/2013 για να ρυθμίσουν τις αυθαίρετες κατασκευές τους, και έτσι 
δεν τους χορηγούν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, με το αιτιολογικό ότι 
στο παραπάνω έγγραφο αναφέρει μόνο την αρχιτεκτονική μελέτη που 
συνοδεύει την οικοδομική άδεια, χωρίς να αναφέρει ρητά οποιαδήποτε 
άλλη περίπτωση σχεδίων. Παρακαλούμε όπως αποσαφηνίσετε το παρα-
πάνω θέμα.

6) Τέλος, θα διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό την εργασία των συναδέλφων 
που ασχολούνται με τα αυθαίρετα, η σύνταξη ενημερωτικού τεύχους, το 
οποίο θα περιλάμβανε τις διευκρινήσεις - απαντήσεις ανά άρθρο του Ν. 
4178/2013 στα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί κατά καιρούς. Έως σή-
μερα, οι συγκεκριμένες απαντήσεις κυκλοφορούν χωρίς αναφορά στο 
συγκεκριμένο άρθρο το οποίο επεξηγούν  και το πλήθος τους είναι τόσο 
μεγάλο που καθιστά πρακτικά αδύνατη τη μελέτη τους. Παρακαλούμε, 
λοιπόν, να προχωρήσει το Υπουργείο στη σύνταξη του σχετικού ενημε-
ρωτικού τεύχους, ώστε να αξιοποιηθεί και η εργασία που έχει γίνει για 
τις επιμέρους απαντήσεις.

Ο πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΔΕ Αθανάσιος Γιανναδά-
κης απευθύνει πρόσκληση, στην οποία αναλυ-
τικά σημειώνει ότι: Αγαπητοί συνάδελφοι και 
συναδέλφισσες, Με την παρούσα σας ενημε-
ρώνουμε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής 
Ελλάδας, κατόπιν σχετικής απόφασης η οποία 
ελήφθη στην 26η/12.11.2014 Συνεδρίαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος, προχωρά 
στη συγκρότηση Μητρώου Εθελοντών Μηχανι-
κών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστρο-

φών. Πρόκειται για μια υποστηρικτική δομή 
του ΤΕΕ/ΤΔΕ προς τις υπηρεσίες Πολιτικής  
Προστασίας του Κράτους σε Περιφερειακό 
Επίπεδο με την οποία φιλοδοξούμε η, ούτως ή 
άλλως, ενεργή συμμετοχή του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας στην αντιμετώπιση Φυσικών 
Καταστροφών να αποκτήσει καλύτερα οργα-
νωτικά χαρακτηριστικά. Η τήρηση του Μητρώ-
ου θα γίνεται, αποκλειστικά, από το ΤΕΕ/ΤΔΕ 
με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των 

συμμετεχόντων. Στα πλαίσια συγκρότησης 
του Μητρώου θα υπάρξει διαδικασία σχετικής 
επιμόρφωσης. Η πρόσκληση απευθύνεται σε 
Μηχανικούς με εμπειρία άνω της πενταετίας. 
Mπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική αίτη-
ση, έως τις 17.05.2015. Επιβεβαιώνοντας για 
πολλοστή φορά τη σημαντική συνεισφορά του 
Τεχνικού Κόσμου προς όφελος της Κοινωνίας 
σας καλούμε να συμμετέχετε σε αυτό το σημα-
ντικό και πρωτοποριακό εγχείρημα.
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“Την απόσυρση τροπολογίας - προσθήκης, για την οποία, ακόμη και το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διαφωνεί, σημειώνοντας στην έκθεσή 
του ότι «από την προτεινόμενη διάταξη ενδέχεται να προκληθεί πρόσθε-
τη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από την μη διασφάλιση 
των πλεονεκτημάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας» (!), ζητά ο ΣΑΤΕ 
από την κυβέρνηση'. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι: “
Σύμφωνα με τη διάταξη, η οποία έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου 
"Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες δια-
τάξεις», το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
θέλει «… για θέματα στέγασης, σίτισης, υγιεινής, και επιστροφών υπη-
κόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παράνομα στη χώρα …δυνατή στις 
σχετικές δημόσιες συμβάσεις έργων, εκπόνησης μελετών, προμηθειών 
και υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, η εφαρ-
μογή άπαξ της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού». 
Πάγια θέση του ΣΑΤΕ είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται καμία πα-
ρέκκλιση από τις διατάξεις που εφαρμόζονται στα δημόσια έργα, θέση 
την οποία έχει εκφράσει εγγράφως πολλές φορές, αλλά και ειδικότερα 
στην από 9-9-2013 (Α.Π. 26580) επιστολή του προς τον τότε Υπουργό 
Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Έγκριση τευχών 
δημοπράτησης του έργου: “Αναδιαμόρφωση-Ανακατασκευή υπαρχό-
ντων κτιρίων στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης υπηκόων τρίτων 

χώρων στο στρατόπεδο “Καλογερογιάννη” στον Κόρινθο”, με την οποία 
διαμαρτυρήθηκε για ανάλογη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δη-
μοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στην οποία αναφερόταν ότι 
«αποφασίζουμε  την εκτέλεση του έργου . . . . . με σύναψη σύμβασης 
με διαπραγμάτευση μετά από πρόσκληση περιορισμένου αριθμού ερ-
γοληπτικών επιχειρήσεων, χωρίς δημοσίευση σχετικής διακήρυξης για 
λόγους κατεπείγουσας ανάγκης». 
Όπως σημειώνεται σε εκείνη την επιστολή «επειδή κατά τη γνώμη μας 
δεν υφίσταται κανένας προφανής λόγος που να αιτιολογεί την χρήση 
των ειδικών προβλέψεων της νομοθεσίας περί των δημοσίων έργων και 
δεδομένου ότι η περίοδος που διανύει η Χώρα μας είναι ιδιαίτερα ευά-
λωτη σε φαινόμενα καταστρατήγησης υφιστάμενων έγκυρων θεσμικών 
ρυθμίσεων, επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας ώστε τόσο στην εν θέματι 
όσο και σε όλες τις σχετικές δημοπρασίες, όποτε κι αν αυτές γίνουν, να 
ακολουθήσετε τις ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες προκειμένου να 
διασφαλιστεί και το δημόσιο συμφέρον». 
Αίτημα, το οποίο είχε υποστηριχτεί από την τότε αντιπολίτευση και επα-
ναφέρει αυτούσιο σήμερα ο ΣΑΤΕ, με την επιστολή που απευθύνει στους 
υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νίκο Βούτση, 
Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, Οικονομίας-Υποδομών-Ναυτιλίας και 
Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη, στους αναπληρωτές υπουργούς Γιάννη Πα-
νούση, Γιώργο Κατρούγκαλο και Τασία Χριστοδουλοπούλου, όπως, επί-
σης, και στην πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου”. 

Την απόσυρση τροπολογίας – προσθήκης ζητά ο ΣΑΤΕ

Σε φάση υλοποίησης τίθεται πλέον το σχέδιο δι-
οικητικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης της 
Attica Bank καθώς η διοίκηση της τράπεζας θέ-
λει να ανοίξει τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης 
έχοντας αποδείξει τη βούλησή της για ουσιαστι-
κές αλλαγές. Σε αυτό το πλαίσιο στην τράπεζα 
προσχωρούν έμπειρα τραπεζικά στελέχη από 
την αγορά τα οποία θα προσφέρουν τεχνογνω-
σία. Αυτά αναφέρονται σε δημοσίευμα τις ιστο-
σελίδας Sofokleous in, ενώ σημειώνεται ότι Ήδη 
ανακοινώθηκε η τοποθέτηση του κ. Τσακιράκη 
ως επικεφαλής της διεύθυνσης αναδιάρθρωσης 
πιστώσεων, ενώ ο καθηγητής κ. Σχίζας αναλαμ-
βάνει καθήκοντα συμβούλου κεφαλαιαγορών 
στο γραφείο του CEO, κ. Αντωνόπουλου. Πρόκει-
ται για τις πρώτες τοποθετήσεις νέων στελεχών, 
σε καίρια πόστα. Επονται και άλλες, οι οποίες 
στόχο έχουν την αναβάθμιση και εμπλουτισμό 
του στελεχικού δυναμικού της τράπεζας στην 
κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης διαχείρι-
σης των προβλημάτων καθώς και της ανάπτυξης 
νέων δραστηριοτήτων οι οποίες θα συμβάλλουν 
στην παραγωγή εσωτερικού κεφαλαίου. Σύντομα 
αναμένεται και η τοποθέτηση νέου επικεφαλής 
της διεύθυνσης διαχείρισης κινδύνων καθώς και 
στις υποδομές. Η διοίκηση της τράπεζας στοχεύει 
στην ουσιαστική λειτουργική αναδιάρθρωση της 
Attica Bank ώστε να καταφέρει να αυξήσει την 
αποδοτικότητα στη διαχείριση των κόκκινων δα-

νείων, αυξάνοντας τα έσοδα και βελτιώνοντας το 
προφίλ του ισολογισμού της. Παράλληλα με την 
προσθήκη διεύθυνσης στρατηγικού σχεδιασμού 
και αναδιάρθρωσης επιχειρείται η δημιουργία 
ειδικής task force, επιφορτισμένης αποκλειστικά 
με το project της μετεξέλιξης της τράπεζας, ενώ 

το επίπεδο αρμοδιοτήτων και η λογοδοσία απο-
κλειστικά στον διευθύνοντα σύμβουλο εκτιμάται 
ότι θα επιταχύνει τις διαδικασίες και θα ενισχύ-
σει την αποτελεσματικότητα της. Στόχος είναι να 
υπερβεί τις εσωτερικές αγκυλώσεις και να δοθεί 
ξεκάθαρο μήνυμα της βούλησης για αλλαγή.

Λειτουργική αναδιάρθρωση της Attica Bank
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΚΑΙ…

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟ… 
ΤΑΤΟΥΑΖ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

6

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Τι προβλέπει το «πακέτο» για φορολογικά, 
εργασιακά, ιδιωτικοποιήσεις- ΜΕΤΡΑ 14 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΦΕΡΕΙ Η 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ • ΕΚΤ: Συζήτηση περί διεύρυνσης του haircut στα ελληνικά 
ενέχυρα- ΓΕΝΝΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ELA ΚΑΤΑ 2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 
• Μικρομεσαίες: ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ’79 ΒΑΖΕΙ ΦΡΕΝΟ ΣΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 
• Εισηγμένες: ΠΛΗΡΩΣΑΝ 2,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΤΟ 2014 • 
Γερούν Ντέισελμπλουμ: ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ • Τζάνετ Γέλεν: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑ «ΦΟΥΣΚΑ» ΣΤΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  •  ΟΔΔΗΧ: 
ΑΝΤΛΗΣΗ 1,4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΤΟΚΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Έντονο παρασκήνιο σε Αθήνα, Βρυξέλλες και 
Φρανκφούρτη- ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Στο τραπέζι αλλαγές σε 
ασφαλιστικό και εργασιακά- Θετικές εξελίξεις «βλέπουν» ΕΚΤ, Ε.Ε. 
και ΔΝΤ  •  Στα 78,9 δισ. η χρηματοδότηση μέσω ELA- ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2 
ΔΙΣ. ΧΟΡΗΓΗΣΕ Η ΕΚΤ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  •  Άνοδος 2,86% στις μετοχές- 
ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΕΔΩΣΑΝ ΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑ  •  Νέες δυνάμεις 

αναδεικνύουν οι ανακατατάξεις στο εμπόριο τροφίμων- Η ΚΡΙΣΗ 
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ- Κύμα συγχωνεύσεων και 
εξαγορών στον κλάδο των σούπερ μάρκετ  •  Έρευνα: «ΣΕΡΦΑΡΟΥΝ» 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΦΥΓΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 35 ΔΙΣ. 
ΣΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ- 43 δισ. σε μετρητά κυκλοφορούν εκτός τραπεζών- 
Αυξημένες χρηματαποστολές από ΕΚΤ στα πιστωτικά ιδρύματα  •  ΣΤΑ 
11,62 ΔΙΣ. ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ  25 ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΜΑΝΑΤΖΕΡ  
•  «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ»  • 
ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ «ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ΑΓΩΓΟ  
•  ΑΠΕΙΛΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑΝ 
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ- ΟΟΣΑ: Ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους  
•  ΣΤΑ 3,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΝ ΜΑΪΟ- Πιέσεις 
σε δημόσιους φορείς για να καταθέσουν στην ΤτΕ τα διαθέσιμα  •  
ΑΝΟΔΙΚΑ ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ- Στο 
υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του έτους, το κόστος δανεισμού των 
περισσότερων κρατών της Ευρωζώνης.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΟΙ «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ»- 
Κοινή δήλωση Τσίπρα και Γιουνκέρ για την αξιολόγηση, τα εργασιακά και 
το ασφαλιστικό • ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΠΑΡΑ ΠΟΔΑ Η ΕΚΤ- Αύξηση του ELA 
κατά 2 δισ.  •  ΕΚΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 5 ΔΙΣ. ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ- Συνολικές 
απώλειες από τον περασμένο Νοέμβριο στα 35 δισ. ευρώ περίπου.

ΤΑ ΝΕΑ: ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- Μπαράζ επαφών του 
Πρωθυπουργού και κοινή δήλωση στήριξης από τους δανειστές Τσίπρας 
σε Γιούνκερ: «Δώσε μου τις συλλογικές συμβάσεις και να δούμε τα 
υπόλοιπα». Γιατί γύρισαν πιο ευδιάθετοι Δραγασάκης και Τσακαλώτος 
από τη Φρανκφούρτη- Στο τραπέζι λύση για τον ΦΠΑ με ενιαίο 
συντελεστή 16% πλην φαρμάκων  •  Βρετανικές εκλογές: ΤΑ 4 ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΤΑΟΥΝΙΝΓΚ ΣΤΡΙΤ 10  •  ΞΕΠΑΓΩΝΟΥΝ ΤΩΡΑ 
ΟΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Από τις κόκκινες γραμμές στο κοινό 
ανακοινωθέν Τσίπρα- Γιούνκερ- ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ… 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ- Νέες απαιτήσεις των θεσμών: Για διατήρηση της ρήτρας 
ελλείμματος σε επικουρικές και «πάγωμα» στην αύξηση του κατώτατου 
μισθού  •  Εισαγγελική πρόταση: 40 ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ «ΓΚΡΙΖΑ 
ΔΑΝΕΙΑ» ΤΟΥ Τ.Τ.  •  Αμφίρροπη η μάχη συντηρητικών- εργατικών, 
βέβαιη η μη αυτοδυναμία- ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
ΒΓΑΖΕΙ… ΧΑΟΣ •  Πώς το τέρας σκότωσε το 5χρονο αγγελούδι- 
«ΚΥΝΗΓΙ» ΘΑΝΑΤΟΥ.

ΕΘΝΟΣ: Πώς φτάσαμε από το αδιέξοδο στην προοπτική για συμφωνία- 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ- Μήνυμα σύγκλισης με κοινή δήλωση 
Τσίπρα- Γιούνκερ- Σε δήλωση προόδου από το Eurogroup ελπίζει η 

Αθήνα • ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΠΑ 16% ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  
•  Ενοποιήσεις Ταμείων & πρόωρες συντάξεις- ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  •  Αγωνία στην Ευρώπη- ΕΚΛΟΓΕΣ- ΓΡΙΦΟΣ ΣΤΗ Μ. 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Σαράντα κατηγορούμενοι για 
το σκάνδαλο των δανείων στο Τ.Τ.- ΛΕΥΚΑ ΚΟΛΑΡΑ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ- 
Καταπέλτης η εισαγγελέας για επιχειρηματίες και γκόλντεν μπόϊς  • 
Εργασιακό και ασφαλιστικό το μενού της συνομιλίας Τσίπρα- Γιούνκερ- 
ΧΘΕΣ ΜΑΥΡΙΛΑ, ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΟΔΟΣ, ΑΥΡΙΟ ΤΙ;  • Βρετανία- εκλογές: 
ΣΤΗΘΟΣ ΜΕ ΣΤΗΘΟΣ.

Η ΑΥΓΗ: Η κοινή παρέμβαση Τσίπρα- Γιούνκερ- ΠΡΟΚΡΙΜΑ ΓΙΑ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΙ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΕΞΟΔΟΥ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Κοντά σε δύσκολη συμφωνία με (αμοιβαίες) 
υποχωρήσεις-  Για μεταρρυθμίσεις σε συνταξιοδοτικό και εργασιακό τα 
βρήκαν ο Τσίπρας με τον Γιούνκερ- ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΠΑ  •  ΤΑ 
ΕΣΠΑΣΕ Η ΖΩΗ ΓΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΛΕΘΡΙΟ ΛΑΘΟΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ- Οι πολίτες έχουν αρχίσει 
να το διαπιστώνουν.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Συγκυβέρνηση- Ευρωζώνη- ΔΝΤ- ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ 
ΕΠΕΣΑΝ- Ο ΛΑΟΣ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ!

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών- ΡΑΒΕ- ΞΗΛΩΝΕ ΜΕ ΤΟΝ 
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»  •  ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΜΕ «ΙΧΝΗ» ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Αποκλειστικότητα της «Ελεύθερης Ώρας»- 
ΜΙΛΗΣΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ «ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ.
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ΜΕΤΡΑ 14 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΦΕΡΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4-5 | 7/05/2015

Ένα βήμα πριν από τη συμφωνία με τους δανειστές φαίνεται 
πως είναι η Ελλάδα καθώς μετά την παραδοχή της Κομισιόν 
ότι «βρισκόμαστε πολύ κοντά σε θέματα δημοσιονομικά, 
ιδιωτικοποιήσεις και χρηματοπιστωτικό τομέα», ακολούθησε 
η κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Α. Τσίπρα και του 
προέδρου της Κομισιόν Ζ. Κλοντ Γιουνκερ, περί σύγκλισης 
στο εργασιακό και στο ασφαλιστικό, που αποτελούσαν 
«κόκκινες γραμμές» για την κυβέρνηση.
Στο πλαίσιο αυτό και ενώ το Brussels Group παρατείνει 
μέχρι και αύριο τις διαβουλεύσεις, οι οποίες διεξάγονται σε 
καλό κλίμα, δημιουργείται η αίσθηση ότι στο Eurogroup της 
Δευτέρας θα υπάρξει αναγνώριση της προόδου, κάτι που 
επιζητεί η κυβέρνηση, εξέλιξη που θα αποτελέσει το πρώτο 
βήμα για τη χαλάρωση του βρόχου της πιστωτικής ασφυξίας.
Η οριστική συμφωνία αναμένεται αργότερα, αλλά 
εξακολουθεί να αποτελεί γρίφο εάν ο στόχος είναι πρώτα 
η ενδιάμεση και μετά η οριστική συμφωνία ή κατευθείαν η 
οριστική συμφωνία.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι χθεσινές εξελίξεις έρχονται 
σε πλήρη αντίθεση με το κλίμα ρήξης που δημιουργήθηκε 
το βράδυ της Τρίτης, μετά το κυβερνητικό non paper, που 
μιλούσε για διγλωσσία των «θεσμών».
Οι διαπραγματεύσεις στο Brussels Group εξελίσσονται 
ικανοποιητικά, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στα 
πρόθυρα συμφωνίας σε βασικά θέματα, ενώ δημιουργούνται 
θετικές προσδοκίες όχι για συμφωνία αλλά για καταγραφή 
της προόδου στη συνεδρίαση του Eurogroup, στις 11 Μαΐου, 
η οποία θα μπορούσε να φέρει ρευστότητα στην Ελλάδα.
Αυτό που επισημαίνουν σε όλους τους τόνους στη βελγική 
πρωτεύουσα επικεφαλής των διαπραγματεύσεων σε τεχνικό 
επίπεδο είναι πως σε καμία περίπτωση δεν καταγράφηκε 
στη συνεδρίαση του Brussels Group εικόνα αδιεξόδου, όπως 
υποστήριζαν προχθές στην Αθήνα κυβερνητικές πηγές.
Αντίθετα, είναι η πρώτη φορά, όπως τονίζουν, που γίνονται 
ουσιαστικές και παραγωγικές συζητήσεις. Αναφορικά με 
την ουσία, κοινοτική πηγή στις Βρυξέλλες ανέφερε χθες ότι 
οι εκπρόσωποι των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης 
βρίσκονται κοντά σε συμφωνία σε θέματα όπως οι 
ιδιωτικοποιήσεις, οι αλλαγές στον ΦΠΑ, η ενέργεια, ενώ έχει 
καταγραφεί σημαντική πρόοδος σε ένα άλλο πολύ σημαντικό 
θέμα, που είναι η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, δηλαδή τα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια».
Διαφορές υπάρχουν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 
2015. Η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους δεν συζητείται 
στην παρούσα φάση της διαπραγμάτευσης και όπως όλα 
δείχνουν θα παραπεμφθεί στις συνολικές συζητήσεις 
ολοκλήρωσης του παρόντος προγράμματος στο τέλος Ιουνίου 
- σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας. 
Οι διαπραγματεύσεις στο Brussels Group αναμένεται να 
συνεχιστούν κατά πάσα πιθανότητα μέχρι την Παρασκευή, 
με στόχο την περαιτέρω προσέγγιση των θέσεων στα ανοικτά 
θέματα.

Είναι προφανές ότι η πρόοδος των τελευταίων ημερών 
αρχίζει να δημιουργεί προσδοκίες για μια θετική εξέλιξη 
στο Eurogroup. Τη Δευτέρα δεν θα υπάρξει κατ' αρχήν 
συμφωνία, όπως έχουν δηλώσει και η ελληνική πλευρά 
και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ωστόσο η κοινοτική πηγή 
ανέφερε χθες ότι εάν συνεχιστεί η πρόοδος, τότε αυτή 
θα μπορούσε να αναγνωριστεί από τους υπουργούς 
Οικονομικών της Ευρωζώνης με δήλωση του Eurogroup. 
«Αν και δεν θα φτάσουμε σε μια πλήρη συμφωνία τη 
Δευτέρα, μια δήλωση αναγνώρισης της προόδου θα 
βοηθήσει σημαντικά τις διαπραγματεύσεις», ανέφερε η 
κοινοτική πηγή. Στην περίπτωση που υπάρξει αναγνώριση 
της προόδου, τη σχετική εισήγηση και το σχέδιο 
δήλωσης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης θα 
προετοιμάσει η Ομάδα Εργασίας του Eurogroup με βάση 
τα αποτελέσματα στο Brussels Group. Από κει και πέρα 
είναι θέμα της ΕΚΤ να κρίνει εάν η πρόοδος αυτή θέτει τις 
βάσεις συνολικής συμφωνίας τις επόμενες εβδομάδες, 
οπότε στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει 
στην Ελλάδα την άμεση αύξηση των εντόκων γραμματίων 
του Δημοσίου. Στις Βρυξέλλες διαβεβαιώνουν ότι, σε 
αντίθεση με δημοσιεύματα, η συνεργασία μεταξύ των τριών 
θεσμών (Κομισιόν, ΕΚΤ, ΔΝΤ) είναι αρμονική στην παρούσα 
διαπραγμάτευση. Παραδέχονται ότι διαφορές ως προς τις 
προτεραιότητες μπορεί να υπάρχουν, όπως για παράδειγμα 
το γεγονός ότι το ΔΝΤ προτάσσει τη μεταρρύθμιση του 
ασφαλιστικού, ενώ οι Ευρωπαίοι ρίχνουν το βάρος στη 
φορολογική μεταρρύθμιση. Ωστόσο, όπως τονίζουν, οι 
διαφορές αυτές πάντα γεφυρώνονται και οι θεσμοί έχουν 
ενιαία θέση.

ΕΚΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 5 ΔΙΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-17-19 | 7/05/2015

Μνήμες του 2012, όταν οι χρηματαποστολές 
χαρτονομισμάτων από τη Φρανκφούρτη αυξάνονταν 
καθημερινά για να καλύψουν το κενό ρευστότητας στο 
τραπεζικό σύστημα, επανέρχονται στις μέρες μας. Η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τροφοδοτεί τις ελληνικές 
τράπεζες με πρόσθετα χαρτονομίσματα, προκειμένου να 
καλύψει τις ανάγκες για φυσικό χρήμα που προκαλεί η 
μείωση των καταθέσεων λόγω της ανάληψης μετρητών.
Η συνολική μείωση καταθέσεων, που τηρούν στις τράπεζες 
οι φορείς της γενικής κυβέρνησης, οι επιχειρήσεις και 
τα νοικοκυριά από τον Νοέμβριο του 2014 μέχρι και 
σήμερα φθάνει τα 35 δισ. ευρώ. Ο κύριος όγκος χάθηκε 
από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά τους δύο 
τελευταίους μήνες τη σκυτάλη πήραν και οι φορείς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο 
τον Μάρτιο αποσύρθηκαν συνολικά 3,7 δισ. ευρώ, ενώ τον 
Απρίλιο οι εκροές εκτινάχθηκαν στα 5 δισ. ευρώ.
Η μείωση των καταθέσεων από τα νοικοκυριά μέσω 
ανάληψης μετρητών αυξάνει το χρήμα που κυκλοφορεί σε 
φυσική μορφή.
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Πρόκειται για χρήμα που κυκλοφορεί τις τσέπες των 
Ελλήνων ή τοποθετείται σε θυρίδες και σε σημεία προς 
φύλαξη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος τον Μάρτιο του 2015, το χρήμα που κυκλοφορούσε 
στην αγορά εκτοξεύθηκε στα 41 δισ. ευρώ από 30,1 δισ. 
ευρώ τον Νοέμβριο του 2014, καταγράφοντας αύξηση κατά 
10,9 δισ. ευρώ. Η γενίκευση της ανησυχίας τον Απρίλιο 
λόγω μη επίτευξης συμφωνίας με τους εταίρους, οδήγησε 
σε νέα εκροή καταθέσεων και παράλληλη αύξηση του 
χρήματος που κυκλοφορεί σε φυσική μορφή, που έφτασε 
σύμφωνα με εκτιμήσεις από τις τράπεζες τα επιπλέον 2 
δισ. ευρώ.
Οι αυξημένες ανάγκες για ρευστά διαθέσιμα καλύπτονται 
πλέον μέσω αυξημένων χρηματαποστολών από τη 
Φρανκφούρτη και την ΕΚΤ, η οποία εφοδιάζει τις ελληνικές 
τράπεζες με τραπεζογραμμάτια. Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία της ΤτΕ οι «καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την κατανομή εντός του Ευρωσυστήματος των 
κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ» ανέβηκε από 
τα 3,9 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο στα 14 δισ. ευρώ τον Μάρτιο 
και με βάση τις εκτιμήσεις στα 16 δισ. τον Απρίλιο.
Η αύξηση αυτή καλύπτεται είτε από αποθεματικά 
που υπάρχουν είτε από πρόσθετες εισροές από το 
Ευρωσύστημα. Στο ποσό αυτό προστίθενται περίπου 27 δισ. 
ευρώ, που είναι το ύψος του κυκλοφορούντος χρήματος 
που διακινείται κατά μέσο όρο στην ελληνική αγορά και το 
οποίο είναι σταθερό όλους αυτούς τους μήνες, ανεβάζοντας 
το συνολικό ύψος των χρημάτων σε φυσική μορφή στα 41 
δισ. ευρώ τον Μάρτιο (επίσημα στοιχεία ΤτΕ) και στα 43 δισ. 
ευρώ τον Απρίλιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις.
Το ύψος του φυσικού χρήματος που κυκλοφορεί στην 
αγορά είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη, καθώς 
αντιπροσωπεύει περίπου το 25% του ΑΕΠ της χώρας, όταν 
ο μέσος όρος στις υπόλοιπες χώρες είναι 6% - 8%. Μία αιτία 
αυτού του φαινομένου είναι το γεγονός ότι οι συναλλαγές 
στη χώρα μας δεν είναι ηλεκτρονικές σε αντίθεση με την 
Ευρωζώνη, όπου οι συναλλαγές γίνονται κατά κύριο λόγο 
ηλεκτρονικά και μόνο ένα μικρό μέρος γίνεται με φυσικό 
χρήμα. Η τάση αυτή επιδεινώθηκε λόγω της κρίσης, καθώς 
αύξησε το ποσό που διακρατούν οι Έλληνες στα σπίτια τους 
ή σε θυρίδες υπό τον φόβο τυχόν περιορισμών στην κίνηση 
κεφαλαίων.
Το χρήμα που διακινείται στις τσέπες των Ελλήνων δεν 
είναι παρά η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, δηλαδή της 
μείωσης των καταθέσεων στις τράπεζες.
Όπως σημειώνουν τραπεζικά στελέχη, οι Έλληνες είναι 
μεταξύ των Ευρωπαίων που αν και φτωχότεροι, έχουν τα 
περισσότερα μετρητά στην τσέπη τους σε σχέση με τους 
υπόλοιπους λαούς της Ευρωζώνης. Καθώς όλοι έσπευσαν 
να αντλήσουν ένα μέρος από τα μετρητά που διακρατούν 
στις τράπεζες, η μείωση σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά 
έφτασε τα 18,1 δισ. ευρώ από τα τέλη Νοεμβρίου έως και 
τον Μάρτιο, οδηγώντας τις αποταμιεύσεις των ελληνικών 
νοικοκυριών στα 117,9 δισ. ευρώ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ

Η ΑΥΓΗ |  Σελίδα 18 | 7/05/2015

 Το εύλογο του αιτήματός της στον υπουργό ΠΑΠΕΝ 
για απόδοση του ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλος ΑΠΕ) μετά την 
είσπραξη των λογαριασμών ρεύματος, δηλαδή μετά 
την πληρωμή του από τους καταναλωτές, επισημαίνει η 
ΔΕΗ, σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη να υπάρξει 
συνολική λύση στο θέμα των αυξήσεων του τέλους, σε 
συνδυασμό με ορθολογική ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Απαντώντας ουσιαστικά στην αντίθεση που εξέφρασαν 
οι ηλεκτροπαραγωγοί από ΑΠΕ στο συγκεκριμένο αίτημα 
της, επισημαίνει ότι η απαίτηση από την επιχείρηση να 
καταβάλλει το ΕΤΜΕΑΡ χωρίς να το έχει εισπράξει, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένη να 
αγοράζει το σύνολο της παραγωγής των ΑΠΕ, ενώ θα 
μπορούσε να προμηθεύεται την αντίστοιχη ποσότητα 
ενέργειας σε πολύ φθηνότερες τιμές, «δεν είναι παρά 
επιδότηση της συγκεκριμένης κατηγορίας παραγωγών 
σε βάρος όλων». Σημειώνει ότι εξαιτίας των άστοχων 
επιλογών του παρελθόντος η τιμή αγοράς της ενέργειας 
ΑΠΕ και ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών είναι υπέρμετρα 
υψηλή, κάτι που επιβαρύνει σημαντικά το κόστος 
ηλεκτρικής ενέργειας και αποτυπώνεται στο ΕΤΜΕΑΡ, 
που έχει εκτοξευτεί στα ύψη, σε βάρος των καταναλωτών. 
Προσθέτει ότι η αύξηση του τέλους και συνακόλουθα 
των λογαριασμών ρεύματος επιδρούν αρνητικά στην 
εισπραξιμότητά τους, ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους 
οικονομικά, με συνέπεια πρόσθετη ζημιά για την 
επιχείρηση.
Τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης των ΑΠΕ στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό και μέσω της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ωστόσο, 
τονίζει, αυτή πρέπει να γίνει ορθολογικά, σε συνάρτηση 
με την πρόοδο της τεχνολογίας, ώστε να συνδυαστεί με 
την απαραίτητη οικονομικότητα, σημειώνοντας παράλληλα 
ότι πάγια επιδίωξη της ΔΕΗ είναι η μείωση του κόστους 
ηλεκτρισμού.
Αναφερόμενη στον φαύλο κύκλο των αλλεπάλληλων 
αυξήσεων του ΕΤΜΕΑΡ, η ΔΕΗ τονίζει ότι «επιβάλλεται 
να βρεθεί συνολική λύση, στο πλαίσιο της οποίας θα 
κληθούν να συμβάλουν όλες οι πλευρές στο μέτρο 
των δυνατοτήτων τους» - συμπεριλαμβανομένων των 
τραπεζών, που έχουν χορηγήσει σε παραγωγούς ΑΠΕ 
υψηλότοκα δάνεια. Επισημαίνει δε ότι «στη σημερινή 
κρίσιμη συγκυρία κανένας δεν δικαιούται να απαιτεί να 
επωμίζονται άλλοι τα βάρη της κρίσης, οχυρωμένος σε 
'κεκτημένα' και μάλιστα απότοκα άστοχων επιλογών».
Σχετικά με τη θέση ΣΠΕΦ για ένταξη του ΕΤΜΕΑΡ στο 
ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών, παρατηρεί ότι 
μπορεί να γίνει υπό την αυτονόητη προϋπόθεση πως οι 
παραγωγοί ΑΠΕ θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους 
λοιπούς παραγωγούς, στη διάθεση παραγωγής και στην 
τιμή πώλησής της στο σύστημα


