
H υποβολή φορολογικών δηλώσεων παρατάθηκε έως την 20η Ιουλίου για τα νο-
μικά πρόσωπα και έως την 27η Ιουλίου για τα φυσικά πρόσωπα. Οι ημερομηνίες 

πληρωμής των φόρων για Φυσικά Πρόσωπα παραμένουν ίδιες.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Περιορισμούς 
στη λειτουργία 
των τραπεζών 
και στην κίνη-
ση κεφαλαίων 
αποφάσισε το 
Συμβούλιο Χρη-
ματοπιστωτικής 
Σταθερότητας

ΣΗΜΕΡΑ Δημοψήφισμα για τη συμφωνία 
με τους θεσμούς,  

η οικονομία σε καραντίνα

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

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

Η κυβέρνηση πρότεινε και η Βουλή 
αποφάσισε να διεξαχθεί το πρώτο 
μεταπολιτευτικά δημοψήφισμα με 
θέμα την αποδοχή ή μη του πλαι-
σίου συμφωνίας που πρότειναν οι 
τρεις θεσμοί (ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ) στην 
Ελλάδα. Σύμφωνα με την απόφαση 
της Βουλής, το δημοψήφισμα θα 
διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή 5 
Ιουλίου 2015. Η κίνηση αυτή της κυ-
βέρνησης ήλθε ως αποτέλεσμα του 
αδιεξόδου που παρατηρήθηκε στις 
συνομιλίες των εκπροσώπων της 
χώρας μας με τους τρεις θεσμούς 
την προηγούμενη εβδομάδα για το 
ακριβές περιεχόμενο της χρηματο-
δοτικής συμφωνίας μεταξύ Ελλά-
δος και πιστωτών.
Η απόφαση αυτή της Κυβέρνησης 
και της Βουλής αιφνιδίασε τους ευ-
ρωπαϊκούς κύκλους και προκάλεσε 
πολύ έντονες συζητήσεις εντός και 
εκτός χώρας. Πέρα από τις πολιτι-
κές επιπλοκές και αντεγκλήσεις, το 
Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν 
δύσκολο και μακρύ όσον αφορά τις 
οικονομικές αποφάσεις που έπρεπε 
να ληφθούν. Το Eurogroup, σε άτυ-
πη (όπως ανακοίνωσε) συνάντηση, 

χωρίς τη συμμετοχή του Έλληνα 
υπουργού Οικονομικών, συζήτησε 
για τις κινήσεις που χρειάζονται σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου 
να θωρακιστεί η Ευρωζώνη από 
τις επιπτώσεις των αποφάσεων της 
Ελλάδας. Η ΕΚΤ αποφάσισε προ-
σωρινά να συνεχίσει να στηρίζει το 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα μέχρι 
το τέλος της προθεσμίας της 30ης 
Ιουνίου, οπότε λήγει το υφιστάμε-
νο πρόγραμμα χρηματοδότησης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά 
χωρίς να αυξήσει το όριο του ELA 
που χρησιμοποιούν για ρευστότητα 
οι ελληνικές τράπεζες. Με δεδο-
μένους τους περιορισμούς αυτούς 
και τις επιλογές που έγιναν, το Συμ-
βούλιο Συστημικής Ευστάθειας ει-
σηγήθηκε στο ΥΠΟΙΚ την επιβολή 
περιορισμών από σήμερα Δευτέρα 
στην κίνηση κεφαλαίων και στη λει-
τουργία των τραπεζών. Τις ώρες 
που γράφονται αυτές οι γραμμές 
δεν έχουν ακόμη διασαφηνιστεί οι 
ακριβείς ποσοτικές και χρονικές λε-
πτομέρειες των περιορισμών καθώς 
και το θέμα της λειτουργίας ή μη του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διαβάστε σήμερα στην  
καθημερινή ηλεκτρονική  
ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter)TEE:

•   Δημοψήφισμα για τη συμφωνία 
με τους θεσμούς, η οικονομία 
σε καραντίνα (σελ.1)

•  Τελευταίες εξελίξεις στον το-
μέα της εξοικονόμησης ενέρ-
γειας (σελ.3)

•  Αποφάσεις του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ 
(σελ.3)

•  Συγκρότηση σε σώμα του νέου 
ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ (σελ.3)

•  Εκλογές στον ΠΣΔΑΤΜ (σελ.3)

•  Ημέρες Διευρωπαϊκών Δικτύων 
Μεταφορών (σελ.4)

•  Συνεργασία της Attica Bank με 
την Παγκρήτια Συνεταιριστική 
Τράπεζα (σελ.4)

•  Ημερίδα με θέμα «Η συμβολή 
του ΕΜΠ στην Ολοκληρωμένη 
Ανάπτυξη του Δήμου Σουλίου» 
(σελ.2)

•  1st Athens Digital Payments 
Summit (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.5)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.6-7)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

  Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το 
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, 
διοργανώνουν συνέδριο με θέμα "Museums in 
Motion" στην πόλη του Βόλου, στις 3 και 4 Ιουλίου 
2015. Η επιστημονική εκδήλωση πραγματοποιεί-
ται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος: 
Θαλής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: DeMuCiV, 
«Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: 
ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων
διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της 
επιστημονικής γνώσης».

 Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Μετσόβιο 
Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και ο Δήμος 
Σουλίου διοργανώνουν –στις 4 Ιουλίου 2015- ημε-
ρίδα με θέμα: «Η συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του 
Δήμου Σουλίου». Η εκδήλωση θα πραγματοποιη-
θεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ΚΑΡΚΑ-
ΜΙΣΙ, (απέναντι από το Δημαρχιακό Μέγαρο στην 
Παραμυθιά Θεσπρωτίας), με ώρα έναρξης 09:30 
π.μ. Στην ημερίδα –όπως αναφέρεται σε σχετική 

ανακοίνωση- θα παρουσιαστούν εργασίες των 
σπουδαστών, των διδασκόντων και των συνεργα-
τών του μεταπτυχιακού προγράμματος «Περιβάλ-
λον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» του 
ΕΜΠ. Το ανθρώπινο δυναμικό του μεταπτυχιακού 
επιχειρεί, μελετώντας σε βάθος τα χαρακτηριστικά 
της περιοχής, να δώσει διεξόδους στα προβλή-
ματα και να προτείνει, μέσω των εργασιών, νέους 
αναπτυξιακούς δρόμους για το Δήμο Σουλίου.
Πληροφορίες: mountains.ntua.gr 

   Το 1st Athens Digital Payments Summit 
διοργανώνεται -στις 8 και 9 Ιουλίου 2015, 
στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς)- από την 
International Telecommunication Union – 
ITU, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και 
την ΕΜηΠΕΕ.  Το συνέδριο τελεί υπό την 
αιγίδα της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Τουρισμού, Ναυτιλίας και την υποστήριξη της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
ενώ ακόμη στηρίζουν οι ΣΕΚΕΕ, ΣΕΠΕ και 
GRECA. «Το συνέδριο φιλοδοξεί να αναδείξει 
τις πιο πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με 
την ενσωμάτωση και επιτυχή εφαρμογή στην 
Ελλάδα της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά 
με τις ηλεκτρονικές πληρωμές, και να ανοίξει 
το διάλογο σχετικά με τις προκλήσεις που 
παρουσιάζονται για τη χώρα μας, τονίζεται σε 
ανακοίνωση.
Το συνέδριο θα κινηθεί γύρω από 4-κεντρι-
κούς πυλώνες οι οποίοι και διαμορφώνουν 

της συνθήκες ανάπτυξης των ηλεκτρονικών 
πληρωμών. Λιανεμπόριο, τραπεζικός κλάδος, 
ψηφιακό – τεχνολογικό οικοσύστημα και 
ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο συνιστούν μέσα 
από τις τοποθετήσεις διακεκριμένων ομιλητών 
το έδαφος για την ανάπτυξη ενός γόνιμου και 
ουσιαστικού διαλόγου».
Πληροφορίες: http://www.athensdps.com/wp-
content/uploads/2015/06/Digital_Payments_
Summit_tentative_1506.pdf

  Το 1ο «Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς – 2015» («Pan-Hellenic 
Conference on Digital Cultural Heritage-2015»), 
θα διεξαχθεί στη χώρα μας -και συγκεκριμένα, 
στην πόλη του Βόλου- από τις 24 έως τις 26 
Σεπτεμβρίου 2015.
  Η επιστημονική εκδήλωση υποστηρίζεται από 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Δήμο Βόλου, το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πολλά άλλα Πανεπιστή-
μια της Ελλάδος και του εξωτερικού, Ιδρύματα, 
Ινστιτούτα ερευνών, εργαστήρια απ’ όλο τον κόσμο 
και «αποτελεί το μεγάλο κάλεσμα και τη μεγάλη 
συνάντηση των Ελλήνων και Κυπρίων επιστη-
μόνων που ασχολούνται με την Ψηφιοποίηση 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου», 
όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Το 
συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα αμφιθέατρα «Γ. 
Κορδάτος» και «Γ. Σαράτσης», στους χώρους του 
Παραλιακού Συγκροτήματος «Παπαστράτου» του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ψηφιοποίηση της  
πολιτιστικής κληρονομιάς         

Συνέδριο

Ημερίδα του ΕΜΠ

1st Athens Digital Payments Summit:  
Το πρώτο βήμα στις ψηφιακές πληρωμές

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

2-3
Ιουλίου

2015

12-15
Ιουλίου

2015

30
Ιουνίου
2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  για τη βιώσιμη επεξεργασία των 
στερεών αποβλήτων   
ΤΗΝΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 8ο Διεθνές Συνέδριο Μηχανικής   
ΒΟΛΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα 
της εξοικονόμησης ενέργειας»
ΑΘΗΝΑ

Ε.Μ.Π., σε συνεργασία με το 
Δήμο Τήνου, το Πανεπιστήμιο 
της Βερόνα και το European 
Compost Network

Ελληνική Εταιρία Υπολογι-
στικής Μηχανικής, Τμήματα 
Μηχανολόγων και Πολιτικών 
Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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Τελευταίες εξελίξεις  
στον τομέα της εξοικονόμησης 

ενέργειας
Αποφάσεις  

του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

Συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πα-
νελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, το οποίο 
εκλέχτηκε από τη Γ.Σ. της Αντιπροσωπείας 
που είχε πραγματοποιηθεί στις 14.03.2015. 
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. πραγματοποιήθη-
καν στις 15 και στις 25 Ιουνίου 2015 και η 
σύνθεσή του έχει ως εξής: Κατερίνη Τόνια 
(Πρόεδρος), Κεκάτος Διονύσης (Αντι-
πρόεδρος), Πλατσάκης Γιώργος (Γενικός 
Γραμματέας), Γαλανός Κάρολος (Ειδικός 
Γραμματέας), Μεταλληνού Βιβιάννα (Ταμίας) 
και μέλη οι Αυγερινού Αφροδίτη, Δεσποτίδη 
Μυρτώ, Κροκίδης Δημήτρης, Μακράκη 
Χρυσή, Μασούρας Κωστής, Πάππα Όλγα, 
Παρασκευάς Θωμάς, Πουλάκης Μιχάλης, 
Σκλιάς Κώστας, Φιντικάκης Νίκος.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως Εθνικός Συντονιστής του 
Συμφώνου των Δημάρχων (ΣτΔ), αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα 
της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κόσμου σε θέματα 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη γιορτάζει ως ημέρα ενέργειας 
την 30η Ιουνίου και διοργανώνει ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με 
γενικό θέμα “Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εξοικονόμησης 
ενέργειας”. 
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν ο σχεδιασμός του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠAΠEΝ) για τη χρηματοδότηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
εξοικονόμησης ενέργειας,  οι τελευταίες εξελίξεις στο θεσμικό και 
νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, ο νέος 
τρόπος σήμανσης των συσκευών θέρμανσης και η σημασία του, η 
δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ΦΒ για ιδιοκατα-
νάλωση, και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ για τη διαχείριση 
προστίμων αυθαιρέτων και συμψηφισμός προστίμου με έξοδα εργα-
σιών ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς το κοινό και θα πραγματοποιηθεί 
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. του 1ου ορόφου, Νίκης 4, με 
ώρα έναρξης 17: 45 και ώρα λήξης στις 21:00.

Μετά την εισήγηση της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και την ομόφωνη 
απόφαση 16/353/25.06.2015  της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α 
παρατείνονται :
α) Για τους προ του 1993 ασφαλισμένους η ανάρτηση των ειδοποιη-
τηρίων Α΄εξαμήνου 2015 την 31/07/2015 και η καταβολή των τρεχου-
σών εισφορών Α΄εξαμήνου 2015 την 31/08/2015.
β) Για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους η ανάρτηση των ειδοποιητη-
ρίων Α΄εξαμήνου 2015 την 31/08/2015 και η καταβολή των τρεχου-
σών εισφορών Α΄εξαμήνου 2015 την 30/09/2015.
Επίσης, μετά από σχετική απόφαση-εισήγηση της Δ.Ε. του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. προς το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα 
στην συνεδρίαση 16/353/25.06.2015, την διακοπή λειτουργίας και 
το κλείσιμο των Υπηρεσιών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και του Τ.Π.Ε.Δ.Ε., λόγω 
της μετεγκατάστασης στο νέο κτίριο επί της οδού Π.Π.Γερμανού 3-5 
(πλατεία Κλαυθμώνος), το διάστημα από Παρασκευή 10/07/2015 
μέχρι 15/07/2015 ημέρα Τετάρτη.

Την Τέταρτη 01 Ιουλίου 2015 θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες 
43 πόλεις της χώρας οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του 
Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν στα κατά τόπους Περιφερειακά – Τοπικά Τμήμα-
τα και Συλλόγους Α.Τ.Μ. οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Διοικητικών τους Συμβουλίων.
Στην Αθήνα οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 12:00 έως τις 21:00 και θα λάβουν χώρα στο 
Λαμπαδάριο κτίριο της Σχολής των Α.Τ.Μ. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Στη Θεσσαλονίκη 
οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 12:00 έως τις 21:00 και θα λάβουν χώρα στο κτίριο του Περι-
φερειακού Τμήματος του Τ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας. Για τις υπόλοιπες 43 πόλεις μπορείτε 
να δείτε τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.psdatm.gr). Σε κάθε 
περίπτωση το καταληκτικό ωράριο για το σύνολο των διαδικασιών είναι 21:00.
Κάθε συνάδελφος μπορεί να ψηφίσει για τις αρχαιρεσίες του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. σε οποιοδήποτε ανά 
την Ελλάδα εκλογικό τμήμα, ενώ στις αρχαιρεσίες των Περιφερειακών – Τοπικών Τμημάτων & 
Συλλόγων συμμετέχουν μόνο οι συνάδελφοι που δραστηριοποιούνται στις περιοχές ευθύνης 
τους και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του αντίστοιχου Περιφερειακού Τμήματος του Τ.Ε.Ε. 
Οι συνάδελφοι που εδράζονται σε Περιφερειακές Ενότητες όπου δεν υπάρχει εκλογικό τμήμα 
μπορούν να ψηφίσουν μόνο για τις αρχαιρεσίες του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. στην κοντινότερη σε αυτούς 
πόλη ή σε οιαδήποτε άλλη επιθυμούν. 
Στην ψηφοφορία συμμετέχουν οι συνάδελφοι Α.Τ.Μ. (τακτικά & ομότιμα μέλη Τ.Ε.Ε.) που είναι 
οικονομικά τακτοποιημένοι, καθώς και όσοι συνάδελφοι, μη μέλη Τ.Ε.Ε., περιλαμβάνονται στον 
ειδικό εκλογικό κατάλογο με τα εγγεγραμμένα μέλη που δεν εμφανίζονται στις καταστάσεις του 
Τ.Ε.Ε. Η συνδρομή μπορεί να πληρωθεί ταυτοχρόνως με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
και ανέρχεται στο ποσό των 10,00€  για όλους τους συναδέλφους πλην αυτών που δεν έχουν 
συμπληρώσει πενταετία από την κτήση του διπλώματος, οπότε καταβάλουν 5€. Για την άσκηση 
του εκλογικού δικαιώματος οι συνάδελφοι θα πρέπει να προσκομίζουν αστυνομική ταυτότητα 
ή οιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητα τους. Για πληροφορίες σχετικά με 
την εκλογική διαδικασία (ωράρια, διευθύνσεις χώρων κ.α) μπορείτε να ενημερώνεστε από τη 
γραμματεία του ΠΣΔΑΤΜ στα τηλέφωνα 2103301045 (καθημερινές από 100:00 ως 14:00), από 
την ιστοσελίδα του συλλόγου (www.psdatm.gr) (και από τα κατά τόπους περιφερειακά – τοπικά 
τμήματα και συλλόγους.

Συγκρότηση σε 
σώμα του νέου ΔΣ 
του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ

Εκλογές του ΠΣΔΑΤΜ



Οι υπουργοί Μεταφορών από 12 κράτη 
μέλη της Ευρώπης, ανώτατα διευθυντικά 
στελέχη και άνω των 1000 ενδιαφερομένων 
του κλάδου των μεταφορών συναντήθηκαν 
στη Ρίγα σε διάσκεψη υψηλού επιπέδου 
για τις μεταφορές, που διοργανώνεται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τη λετονική Προεδρία, με θέμα «Ημέ-
ρες Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών 
(ΔΕΔ-Μ)». Τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφο-
ρών (ΔΕΔ-Μ), που αποτελούν τον πυρήνα 
της ενωσιακής πολιτικής για τις υποδομές, 
αποσκοπούν στην κάλυψη των διαφορών 
μεταξύ των δικτύων μεταφορών των κρατών 
μελών, στην εξάλειψη των σημείων συμφό-
ρησης και στην υπερνίκηση των τεχνικών 
εμποδίων. Η φετινή διάσκεψη επικεντρώ-
θηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
τα νέα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ-Μ) για την 
προσέλκυση καινοτόμων χρηματοδοτικών 
λύσεων. Η κ. Violeta Bulc, Eπίτροπος της 
ΕΕ αρμόδια για θέματα μεταφορών, δήλωσε 
σχετικά: «Πρέπει τώρα να ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας για να γίνει πραγματικότητα το 
διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Η βάση για 
τη μελλοντική μας πρόοδο είναι η υλοποίηση 
των προγραμμάτων εργασιών, συμπεριλαμ-
βανομένων των βασικών διασυνοριακών 
έργων. Βασίζομαι σε όλους τους παράγοντες 
—εθνικούς και περιφερειακούς, δημόσιους 
και ιδιωτικούς— για να αξιοποιήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τα μέσα μας, όπως 
ο χρηματοδοτικός μηχανισμός «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» και το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων. Από αυτή την 
άποψη, οι συστάσεις που διατυπώθηκαν στην 
έκθεση Christophersen, Bodewig και Secchi 
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προσέλκυ-
ση των απαραίτητων ιδιωτικών επενδύσεων.» 
Ο κ. Anrijs Matiss, Υπουργός Μεταφορών 
της Λετονίας, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά 
καλωσορίζω τις «Ημέρες ΔΕΔ-Μ» στη Ρίγα, 
μια σημαντική εκδήλωση που πραγματοποι-
είται τις παραμονές της επιτυχούς ολοκλή-
ρωσης της ιστορικής πρώτης Προεδρίας της 
ΕΕ που άσκησε η Λετονία. Διαπιστώνω με 
ικανοποίηση ότι η ανάπτυξη καινοτόμου και 
συνεκτικής υποδομής και τα μέσα χρηματο-
δότησής της κατέχουν εξέχουσα θέση στην 
παρούσα διάσκεψη υψηλού επιπέδου. Το 
“Rail Baltica” αποτελεί εξαιρετικό παρά-
δειγμα της εν λόγω συνεκτικής υποδομής. 
Η σιδηροδρομική αυτή γραμμή όχι μόνο θα 
συνδέσει τις μεγάλες πόλεις της Βαλτικής με 
το ευρωπαϊκό τυποποιημένο εύρος τροχιάς, 
ανοίγοντας τον δρόμο για νέες λύσεις κινη-
τικότητας για τους επιβάτες και τα εμπο-
ρεύματα, αλλά θα σηματοδοτήσει επίσης 
τη συμβολική επανασύνδεση της περιοχής 
της Βαλτικής με τον πυρήνα της Ευρώπης. 
Χαιρόμαστε λοιπόν για το γεγονός ότι η 
δήλωση σχετικά με το έργο Rail Baltica έχει 
προσυπογραφεί επιτυχώς από όλους τους 

βασικούς ενδιαφερομένους.»
Rail Baltica 
Ένα από τα πολλά αποτελέ-
σματα της διάσκεψης «Ημέρες 
ΔΕΔ-Μ» είναι η υπογραφή 
από τους υπουργούς της 
Φινλανδίας, της Εσθονίας, 
της Λετονίας, της Λιθουανίας 
και της Πολωνίας, δήλωσης 
σχετικά με την υλοποίηση του 
έργου Rail Baltica, που θα 

αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του διαδρόμου 
Βόρειας Θάλασσας - Βαλτικής του κεντρικού 
δικτύου. Επιπλέον, η επίτροπος Bulc και οι 
υπουργοί των κρατών των Δυτικών Βαλκανί-
ων συμφώνησαν στην ενδεικτική επέκταση 
του κεντρικού δικτύου και των διαδρόμων 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η εντο-
λή των συντονιστών διαδρόμων θα επεκταθεί 
συνεπώς και στην περιοχή αυτή. Με την 
ευκαιρία της διάσκεψης, η Επιτροπή παρου-
σίασε επίσης τα αποτελέσματα μελέτης για 
τους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου. Τα 
βασικά πορίσματα δείχνουν ότι ο αντίκτυπος 
των επενδύσεων της ΕΕ στις υποδομές μετα-
φορών είναι μεγάλος. Aντιπροσωπεύει αύξη-
ση του ΑΕΠ κατά 1,8 % και δημιουργία 10 
εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στο μέλλον. 
Αυτές οι θετικές επιπτώσεις στην οικονομία 
και την αγορά εργασίας θα διαρκέσουν έως 
το 2030. Ποια είναι τα επόμενα βήματα; Στις 
10 Ιουλίου 2015 η επιτροπή του χρηματοδο-
τικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
θα διεξαγάγει ψηφοφορία σχετικά με τα 
έργα που έχουν επιλεγεί για την κατανομή 
των κονδυλίων καθώς διατίθεται χρηματο-
δότηση της ΕΕ ύψους 11,9 δισεκατομμυρίων 
ευρώ για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών 
μεταφορικών συνδέσεων.

Ημέρες Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών
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Με γνώμονα τη διευρυμένη και αποτε-
λεσματική εξυπηρέτηση των πελατών 
τους,  η Attica Bank και η Παγκρήτια 
Συνεταιριστική Τράπεζα, ανακοινώ-
νουν την συνεργασία τους στις παρε-
χόμενες υπηρεσίες μέσω του δικτύου 
των ATM. Ήδη από τις αρχές Ιουνίου 
οι δύο Τράπεζες διαμορφώνουν ένα 
κοινό, εκτεταμένο δίκτυο ανάληψης 
μετρητών (ATM) με 150 περίπου 
σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, 
απ’ όπου οι πελάτες τους μπορούν να 
πραγματοποιούν αναλήψεις μετρη-
τών και να λαμβάνουν ενημερώσεις 

για τους λογαριασμούς τους, χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση.

Συνεργασία της Attica 
Bank με την Παγκρήτια  
Συνεταιριστική Τράπεζα
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4-5| 29/06/2015

Την εμπειρία των κεφαλαιακών ελέγχων που βίωσε το 2011 
η Κύπρος ζει από σήμερα η ελληνική οικονομία, καθώς 
αποφασίστηκε για τις επόμενες έξι εργάσιμες ημέρες οι 
τράπεζες να παραμείνουν κλειστές και να ανοίξουν ξανά την 
Τρίτη 7 Ιουλίου, με τις συναλλαγές να υπόκεινται πλέον σε capital 
controls. Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι που θα ισχύσουν αλλάζουν την 
καθημερινότητα των πολιτών και «φρενάρουν» την οικονομική 
δραστηριότητα, ενώ αποτελούν ψυχολογικό σοκ για την ελληνική 
κοινωνία.
Τα ATMs θα μείνουν σήμερα κλειστά ώστε να γίνει η τεχνική 
προσαρμογή για την επιβολή των capital controls, με αποτέλεσμα 
να δημιουργείται πρόβλημα στις συντάξεις του Δημοσίου που 
καταβάλλονται σήμερα και στις πληρωμές προς την εφορία της 
πρώτης δόσης στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Και τις επόμενες 
ημέρες πάντως θα γίνεται προσαρμογή στα νέα δεδομένα από 
πλευράς συστημάτων και διαδικασιών.
Το όριο ανάληψης κάθε φυσικού προσώπου είναι τα 60 ευρώ ανά 
πρόσωπο και ανά λογαριασμό (αν για παράδειγμα δύο πρόσωπα 
έχουν κάρτα ανάληψης για τον ίδιο λογαριασμό, έχουν όριο 
60 ευρώ έκαστος), ενώ απεριόριστες είναι οι συναλλαγές με 
χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, όπως και η δραστηριότητα 
με web banking, με τη λογική ότι δεν βγαίνουν κεφάλαια από το 
σύστημα, πάντοτε με την προϋπόθεση ότι γίνονται συναλλαγές στο 
εσωτερικό, ενώ αυστηρές είναι οι προϋποθέσεις για την κίνηση 
προς το εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα διαθέσιμα είναι 
ύψους 3,2 δισ. ευρώ και καλύπτουν τις ανάγκες περίπου ενός 
δεκαημέρου.
Το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας ήταν αυτό που εισηγήθηκε 
την επιβολή των περιορισμών, αφού ο συνδυασμός των 
σημαντικού ύψους εκροών καταθέσεων από τη στιγμή που 
ο πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας ανακοίνωσε τη διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος και της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας να «παγώσει» την παροχή ΕLΑ συνέθεσαν ένα 
περιβάλλον στο οποίο το τραπεζικό σύστημα δεν θα μπορούσε να 
λειτουργήσει παρά μόνο με τη θέση σε ισχύ capital controls.
Κατ' αρχάς, από σήμερα ισχύει η λεγόμενη τραπεζική αργία, 
το bank holiday, έως και τις 6 Ιουλίου. Στο διάστημα αυτό, 
δεν θα ανοίξουν τα τραπεζικά καταστήματα, ενώ για σήμερα 
δεν θα λειτουργήσουν και τα ATMs των τραπεζών καθώς θα 
προετοιμάζονται για την τεχνική μετάβαση και τον ανεφοδιασμό.
Προσπάθεια πάντως καταβάλλεται ώστε να γίνει όλη η 
προεργασία με γοργούς ρυθμούς και οι αυτόματες μηχανές να 
αρχίσουν να λειτουργούν από σήμερα το απόγευμα.
Μέχρι αργά χθες το βράδυ, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου, ετοιμαζόταν η Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου που καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τους 
κεφαλαιακούς ελέγχους. Η λογική τους είναι να παραμένουν τα 
κεφάλαια στο σύστημα και εντός Ελλάδας και για τον λόγο αυτό 
δόθηκε η δυνατότητα συναλλαγών με κάρτες, πιστωτικές και 
χρεωστικές, όπως και η μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμό σε 
λογαριασμό, κάτι που επιτρέπει και την καταβολή μισθοδοσίας, με 
τις αναλήψεις πάντοτε να εμπίπτουν στο συγκεκριμένο όριο των 

60 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αν βελτιωθούν οι συνθήκες 
ρευστότητας τα όρια ενδέχεται να αυξηθούν, ενώ αυστηρές 
είναι οι προϋποθέσεις για συναλλαγές προς το εξωτερικό, κάτι 
που δυσχεραίνει τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Και η 
ψυχολογική επίδραση επίσης δεν είναι αμελητέα όσον αφορά την 
οικονομική δραστηριότητα, η οποία αναμένεται να «παγώσει» το 
επόμενο διάστημα.
Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας υπό 
τον Γιάνη Βαρουφάκη συμμετείχαν ο διοικητής της Τραπέζης της 
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο αναπληρωτής υπουργός Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο αναπληρωτής 
υπουργός Δημήτρης Μάρδας, η αναπληρώτρια υπουργός 
Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη, η επικεφαλής της Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας 
Λούκα Κατσέλη, ο πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας Γιώργος Μιχελής, ο επικεφαλής της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κώστας Μποτόπουλος, ο γ.γ. της Ενωσης 
Ελληνικών Τραπεζών Χρήστος Γκόρτσος και ο διευθύνων 
σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Ανθιμος Θωμόπουλος.
Ακολούθησε συνεδρίαση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, ενώ παράλληλα έγινε σύσκεψη υπό τον κ. 
Στουρνάρα με τις διοικήσεις των τραπεζών.
- ΕΚΤ: Διατήρησε τον ELA αλλά «πάγωσε» το όριο 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε την «ομπρέλα» του 
ΕLΑ, παγώνοντας όμως το όριο στο επίπεδο της προηγούμενης 
Παρασκευής. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, όπως 
περιγράφεται σε σχετική ανακοίνωση, βασίζεται στην ανάγκη να 
διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η ΕΚΤ διά του 
Μάριο Ντράγκι δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με την Τράπεζα 
της Ελλάδος.
Καθώς δεν αυξάνεται το όριο της έκτακτης χρηματοδότησης 
και ήδη από τα ξημερώματα του Σαββάτου καταγράφονται 
σημαντικού ύψους αναλήψεις μέσω των ATMs, ήταν ευθεία η 
σύνδεση της απόφασης της ΕΚΤ με την επιβολή capital controls 
για να αποφευχθούν αθρόες εκροές.
Το ζητούμενο είναι η στάση της ΕΚΤ από την Τετάρτη, οπότε λήγει 
το ελληνικό πρόγραμμα και τύποις οι τράπεζες θα βρεθούν εκτός 
«ομπρέλας».
Η ρευστότητα είναι ήδη περιορισμένη και το «μαξιλάρι» 
περιορισμένο, σχεδόν 1 δισ. ευρώ, ώστε ελλείψει ELA θα 
είναι δύσκολος ο ανεφοδιασμός των ATMs. Όπως αναφέρει η 
ανακοίνωση της ΕΚΤ, το δ.σ. της κεντρικής τράπεζας καλωσορίζει 
τη δέσμευση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης να 
πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να βελτιώσουν την ισχύ 
των οικονομιών της Ευρωζώνης και να είναι έτοιμοι να κάνουν 
αποφασιστικά βήματα για την ενίσχυση της νομισματικής ένωσης.
Μετά την απόφαση των ελληνικών αρχών να διεξαχθεί 
δημοψήφισμα και τη μη επέκταση του προγράμματος 
προσαρμογής της Ελλάδας, το συμβούλιο δηλώνει ότι θα εργαστεί 
σε στενή συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδας ώστε να 
διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Δεδομένων των 
συνθηκών, το κυβερνητικό συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει 
το όριο του ELA για τις ελληνικές τράπεζες στο επίπεδο που ήταν 
την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015. Το συμβούλιο είναι έτοιμο να 
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επανεξετάσει την απόφαση.
Όπως δήλωσε ο Μάριο Ντράγκι, «θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε 
σε συνεργασία με την ΤτΕ και υποστηρίζουμε σθεναρά τη 
δέσμευση των κρατών-μελών να αναλάβουν δράση νια να 
αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες των οικονομιών της Ευρωζώνης», 
ενώ, όπως ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας, «η ΤτΕ ως μέλος του 
ευρωσυστήματος θα πάρει τα αναγκαία μέτρα νια να εξασφαλίσει 
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα για τους Έλληνες πολίτες σε 
αυτές τις δύσκολες περιστάσεις».
Το Συμβούλιο παρακολουθεί στενά την κατάσταση στις αγορές 
και τις πιθανές επιπτώσεις στη νομισματική πολιτική και την 
ισορροπία των ρίσκων σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα των τιμών 
στην Ευρωζώνη. Είναι αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει όλα 
τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της εντολής του, 
καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΚΤ.
- Ηρεμία συνιστά η ομοσπονδία των τραπεζοϋπαλλήλων 
Την ανάγκη να διασφαλιστεί η ηρεμία, η ασφάλεια και η 
ομαλότητα στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος τονίζει 
η ΟΤΟΕ σε ανακοίνωσή της και ζητά από την κυβέρνηση να 
διασφαλίσει έγκαιρα και να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία των 
τραπεζών, περιφρουρώντας την ασφάλεια των εργαζομένων, του 
συναλλασσόμενου κοινού και τις καταθέσεις των πολιτών.
Η Ομοσπονδία δηλώνει έτοιμη, εάν διαπιστωθεί κλίμα έντασης 
στα καταστήματα των τραπεζών, να παρέμβει με άμεσες και 
δραστικές πρωτοβουλίες, ενώ καλεί την Τράπεζα της Ελλάδος 
και τις διοικήσεις των τραπεζών να πάρουν προληπτικά όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή 
των συναλλαγών με ασφάλεια για τους εργαζόμενους και τους 
συναλλασσόμενους.
«Ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων και η συνδικαλιστική τους 
οργάνωση, με την ιστορία των 60 χρόνων, δεν θα επιτρέψουν 
σε κανέναν ούτε για λόγους πολιτικών σκοπιμοτήτων, ούτε για 
λόγους ιδιοτελών στοχεύσεων, ούτε για λόγους οικονομικής 
εκμετάλλευσης της κατάστασης, να θέσουν σε κίνδυνο το 
τραπεζικό σύστημα, τους εργαζόμενους και τους πελάτες των 
τραπεζών», αναφέρει η ανακοίνωση, ενώ η ΟΤΟΕ απέστειλε ήδη 
επιστολές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον πρωθυπουργό 
τηςχώρας, στον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και στην 
Ελληνική Ενωση Τραπεζών και επεσήμανε με ιδιαίτερη έμφαση 
τις ευθύνες που τους αναλογούν, οι οποίες επιβάλλουν να 
ενεργήσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά.
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Σε ταξιδιωτικές συστάσεις προς τους Βρετανούς, Γερμανούς, 
Ολλανδούς και Βέλγους που πρόκειται να επισκεφθούν την 
Ελλάδα προέβησαν τα υπουργεία Εξωτερικών των χωρών 
τους, με κοινή συνιστώσα να έχουν επαρκή μετρητά μαζί τους 
και να πληρώνουν με πιστωτικές κάρτες, προκειμένου να μην 
ταλαιπωρηθούν από τη χρηματοπιστωτική αναταραχή.
Την επικαιροποίηση των συστάσεων προς τους πολίτες τους 
για ταξίδια στη χώρα μας τροφοδότησε η εικόνα των ATM 
στις τράπεζες, τα οποία άδειασαν μέσα στο Σαββατοκύριακο 
από τον κόσμο που έσπευσε να πάρει τα χρήματα του μετά 

την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος από την 
κυβέρνηση. Οι τουριστικοί φορείς φοβούνται ότι το παράδειγμα 
των τεσσάρων χωρών μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες 
βασικές αγορές άντλησης επισκεπτών για την Ελλάδα, 
προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημία στον ελληνικό τουρισμό.
Οι πρώτες ακυρώσεις, πάντως, για την Ελλάδα από το εξωτερικό 
είναι γεγονός και συγκεκριμένα από την ισραηλινή αγορά, 
η οποία κατά τη χθεσινή ημέρα ήταν ανοιχτή. Τουριστικοί 
επιχειρηματίες στην περιφέρεια εκτιμούν ότι αν δεν αλλάξει κάτι 
άμεσα, από σήμερα θα καταγραφούν ακυρώσεις και από άλλες 
βασικές αγορές για τη χώρα μας. Παράλληλα, οι ερωτήσεις προς 
τους ξενοδόχους από ξένους τουρίστες που βρίσκονται ήδη 
στην Ελλάδα για τα άδεια ATM, καθώς και για πιθανές ελλείψει 
καυσίμων και τροφίμων, συνεχίστηκαν και χθες με αμείωτο 
ρυθμό.
Επίσης, κύμα ακυρώσεων καταγράφεται σε διάφορες περιοχές 
-όπως για παράδειγμα στο Πήλιο- από Έλληνες που σκόπευαν 
αυτή την περίοδο να ξεκινήσουν τις διακοπές τους. Στην απόφαση 
αυτή, όπως ανέφεραν στους ξενοδόχους, οδηγήθηκαν από 
το κίνδυνο να ξεμείνουν χωρίς χρήματα στις διακοπές τους. 
Από την πλευρά του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων, απευθυνόμενος προς όλους τους εμπλεκομένους 
με τον τουρισμό, επισημαίνει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να 
αξιοποιήσουν κάθε μέσο, την εμπειρία και την ωριμότητα 
που διαθέτουν για την αδιατάρακτη λειτουργία του ελληνικού 
τουρισμού. Επιπροσθέτως, τονίζει ότι στόχος πρέπει να είναι 
να μην υπάρξει αποπροσανατολισμός από τις ανάγκες της 
τουριστικής περιόδου και να διαφυλαχθούν η ηρεμία και το 
αίσθημα ασφαλείας των εκατοντάδων χιλιάδων ξένων επισκεπτών 
που βρίσκονται στη χώρα μας.
Σε επίπεδο λειτουργικών προβλημάτων που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν οι ξενοδοχειακές μονάδες αν διατηρηθεί επί 
μακρόν το καθεστώς των κλειστών τραπεζών, οι δυσκολίες 
εντοπίζονται στον τομέα των προμηθειών σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες τροφίμων. Επίσης, ελλείψει ρευστότητας, 
διακυβεύεται και η μισθοδοσία Ιουνίου των ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες, κρίνεται εξαιρετικά 
αβέβαιο πλέον αν η Ελλάδα θα καταφέρει να φτάσει στα περυσινά 
νούμερα των 24 εκατ.
αφίξεων ξένων τουριστών κι ενώ όλα έδειχναν, με βάση τις 
προκρατήσεις στις αρχές του έτους, ότι κατά τη φετινή σεζόν θα 
επιτευχθεί νέο ρεκόρ με πάνω από 25 εκατ. αφίξεις επισκεπτών 
από το εξωτερικό.
Στο μεταξύ, στην τελευταία γραπτή πρόταση που δημοσιοποίησαν 
χθες οι θεσμοί σε μία προσπάθεια επανέναρξης των 
διαπραγματεύσεων, αλλάζει και πάλι το σκηνικό σε ό,τι αφορά τον 
συντελεστή του ΦΠΑ για τις υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία 
και άλλα καταλύματα. Με τη νέα πρόταση των θεσμών για αύξηση 
του ΦΠΑ στο 13% υπάρχει ταύτιση με την ελληνική πρόταση, που 
περιελάμβανε, επίσης, διπλασιασμό του ΦΠΑ από το 6,5% στο 13%. 
Να σημειωθεί ότι πριν από την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος 
από την κυβέρνηση οι θεσμοί στη γραπτή τους πρόταση επέμεναν 
για επιβολή ΦΠΑ στο 23%, προκαλώντας την αντίδραση της 
ελληνικής πλευράς.


