
Η “εβδομάδα αειφόρου ενέργειας” και οι “ημέρες ενέργειας” εμφανίστηκαν 
ως ιδέα το 2006 και έχουν ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 

του κόσμου σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το “Σύμφωνο 
των Δημάρχων” 
στοχεύει οι το-
πικές και περι-
φερειακές αρχές 
να υπερβούν το 
στόχο της ΕΕ 
για μείωση των 
εκπομπών CO2 
κατά 20% έως το 
2020.

ΣΗΜΕΡΑ

Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα 
της εξοικονόμησης ενέργειας

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

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

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δας, ως Εθνικός Συντονιστής 
του Συμφώνου των Δημάρ-
χων (ΣτΔ), γιορτάζει ως ημέρα 
ενέργειας την 30η Ιουνίου και 
διοργανώνει ανοιχτή ενημερω-
τική εκδήλωση με γενικό θέμα 
“Τελευταίες εξελίξεις στον 
τομέα της εξοικονόμησης 
ενέργειας”. 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 λή-
ξης στις 21:00.  Αναλυτικότερα, 
στην ημερίδα η κα Γιάννα Νίκου 
(Προϊσταμένη Μονάδας Α, Επιτε-
λική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ 
ΕΝ/ΚΑ) του ΥΠΑΠΕΝ θα μιλήσει 
για τη χρηματοδότηση έργων 
εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ 
ο κ. Δημήτρης Αθανασίου (Σύμ-
βουλος Γεν. Γραμματέα Ενέρ-
γειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών 
του ΥΠΑΠΕΝ) θα αναλύσει τις 
εξελίξεις στο θεσμικό και νο-
μοθετικό πλαίσιο στον τομέα 
της Εξοικονόμησης Ενέργειας. 
Στη συνέχεια ο κ. Σωτήρης Κα-
τσιμίχας από την Ένωση Ελλη-
νικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης 
και Ενέργειας θα παρουσιάσει τη 
νέα ενεργειακή σήμανση για τα 
προϊόντα και συστήματα θέρ-
μανσης, ενώ ο κ. Θανάσης Σακ-
κάς από το Σύνδεσμο Εταιρειών 

Φωτοβολταϊκών θα κάνει παρου-
σίαση με τίτλο «net–metering: 
χρήση φωτοβολταϊκών συστη-
μάτων για ιδιοκατανάλωση». Οι 
παρουσιάσεις θα ολοκληρωθούν 
με τον κ. Νίκο Παναγιωτόπου-
λο (Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Επαγγελματικής Δραστηριότητας 
του ΤΕΕ) ο οποίος θα εξηγήσει 
αναλυτικά το πληροφοριακό σύ-
στημα διαχείρισης προστίμων 
αυθαιρέτων και το συμψηφι-
σμό προστίμου του Ν.4178 με 
έξοδα εργασιών ενεργειακής 
αναβάθμισης του ακινήτου, 
ενώ αμέσως μετά θα ακολουθή-
σει συζήτηση με τους συμμετέ-
χοντες.

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

•   Εκδήλωση ΤΕΕ: «Τελευταίες 
εξελίξεις στον τομέα της εξοι-
κονόμησης ενέργειας»  (σελ. 1)

 •   Η ΠΕΔΜΕΔΕ για το Εθνικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλή-
των  (σελ. 3)

•   ΠΕΣΕΔΕ: Αναβολή διαγωνι-
σμών, λόγω των ειδικών συνθη-
κών  (σελ. 4)

•   Σήμα κινδύνου από Επαγγελμα-
τικά και Βιοτεχνικά Επιμελητή-
ρια (σελ. 4)

•   Συνέδριο: «Η εκπαίδευση στην 
εποχή των Τεχνολογιών Πλη-
ροφορίας και Επικοινωνίας» 
(σελ. 2)

•   Εκδήλωση: "Ενέργεια και Κλι-
ματική  Αλλαγή"  (σελ. 2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.5)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.6-7)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

Εκδήλωσή ΤΕΕ: 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 30-06-2015

ΑΘήΝΑ
➦  Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, διοργανώ-
νει σήμερα στις 17: 45’ -ως Εθνικός Συντονιστής 
του Συμφώνου των Δημάρχων (ΣτΔ)- ενημερω-
τική εκδήλωση με θέμα: «Τελευταίες εξελίξεις 
στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας», στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος 
όροφος).

Πανελλήνιο συνέδριο με τίτλο: «Η εκπαίδευση 
στην εποχή των ΤΠΕ» θα διεξαχθεί στις 7 
και 8 Νοεμβρίου 2015, στους συνεδριακούς 
χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου. Όπως 
υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, στόχοι του 
συνεδρίου είναι: 
- Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων 
στην εκπαιδευτική πράξη
 - Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε 
θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλα-
κτικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. 
- Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας 
από εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με 
εφαρμογές Τ.Π.Ε. στο χώρο δράσης τους
 - Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουρ-
γικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιο-
ποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, που θα 
αναδείξει σημεία θετικής αλλά και αρνητικής 
κριτικής, απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία 
και πρακτικές που ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε. 
Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Επι-
στημονικό Σύλλογο "Νέος Παιδαγωγός", σε 
συνεργασία με την "Επιστημονική Ένωση 
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση 
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση" και τελεί υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Απευθύνεται 
σε: Εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτο-
βάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, με διάθεση 
χρήσης των Τ.Π.Ε. στην τάξη, φοιτητές προ-

πτυχιακούς & μεταπτυχιακούς καθώς και 
υποψήφιους διδάκτορες του πεδίου των Τ.Π.Ε. 
στην εκπαίδευση, επιστήμονες με ενδιαφέρον 
στον τομέα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαίδευση.
Το συνέδριο αφορά όλα τα πεδία της ερευ-
νητικής - επιστημονικής δραστηριότητας, των 
προτάσεων και των εφαρμογών των Τεχνολο-
γιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 
στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της 
(προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια). 
Θεματικές περιοχές συνεδρίου 
- Εκπαιδευτικά σενάρια, Τ.Π.Ε. και εκπαιδευ-
τική διαδικασία 
- Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη 
διδασκαλία και τη μάθηση 
- Εκπαιδευτικό λογισμικό 
- Η επίδραση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών 
στη μάθηση και ο τρόπος εκπαιδευτικής 
αξιοποίησής τους 
- Ειδική Αγωγή και Τ.Π.Ε. 
- Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του 
-  Ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling) 
- Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: Προβλήματα, θετικές 
επιδράσεις και προοπτικές 
- Έρευνα στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαίδευση 
- Δια Βίου Μάθηση.
Πληροφορίες: http://synedrio.edu.gr, sec@
synedrio.edu.gr

  Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης 
(ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών – ΕΚΠΑ, ως συντονιστής των δικτύων 
“PROMITHEASnet” και “BSEC – Green Energy 
Network”,  διοργανώνει –από τις 7 ως τις 9 Οκτωβρίου 
2015- για 8ο έτος, διεθνές επιστημονικό συνέδριο για 
την «Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή – Συνεισφέ-
ροντας στην επίτευξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα», 
υπό την αιγίδα του οργανισμού Οικονομικής Συνεργα-
σίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ). 
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «το συνέδριο 
αρθρώνεται σε τρία μέρη που αναφέρονται σε θέματα 
πολιτικής, επιστημονικής έρευνας, ενθάρρυνσης της 
διεθνούς συνεργασίας». 
Πληροφορίες:
http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-ekdhloseis/
ekdhloseis-hmerides-synedria/proboli-
ekdilwshs/8o-die8nes-episthmoniko-synedrio-gia-
thn-energeia-kai-thn-klimatiki-allagi.html

"Ενέργεια και Κλιματική 
Αλλαγή"  

Η εκπαίδευση στην εποχή των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

2-3
Ιουλίου

2015

12-15
Ιουλίου

2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  για τη βιώσιμη επεξεργασία των 
στερεών αποβλήτων   
ΤήΝΟσ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 8ο Διεθνές Συνέδριο Μηχανικής   
ΒΟλΟσ

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

  Ο Πανελλήνιος σύλλογος διπλωματούχων ήλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, τμήμα 
δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει εσπερίδα με τίτλο: "Παρουσίαση λογισμικού τρισδιάστατου 
μηχανολογικού σχεδιασμού SolidWorks".
H εκδήλωση θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/Τμήματος δυτικής Μακεδονίας 
(Μπουσίου & Εστίας 3, κοζάνη), την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2015 και ώρα 17.00. Εισηγητής της εκδή-
λωσης ο δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Βαρύτης Εμμανουήλ.

ΕΣΠΕΡΙΔΑ
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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



Η ΠΕΔΜΕΔΕ για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
Mε επιστολή της προς τον Υπουργό Πα-
ραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Παναγιώτη λαφαζάνη, 
η Πανελλήνια Ένωση διπλωματούχων 
Μηχανικών Εργοληπτών δημοσίων Έρ-
γων- ΠΕδΜΕδΕ, αναφέρεται στο θέμα του 
Εθνικού σχεδίου διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΕσδΑ), επισημαίνοντας τα εξής:
  «κύριε Υπουργέ, με την πρόσφατη 
υπ΄αριθμ. πρωτ. 1397/21-5-2015 επιστο-
λή της Ένωσής μας σας ενημερώσαμε για 
τα προβλήματα που απορρέουν από την 
εφαρμογή της κοινής Υπουργικής Από-
φασης που αφορά στη διαχείριση της πε-
ρίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρ-
χονται από τα δημόσια έργα. Τις αμέσως 
επόμενες ημέρες δόθηκε εκ μέρους του 
Υπουργείου σας σε δημόσια διαβούλευση 
το Εθνικό σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΕσδΑ), το οποίο καθορίζει τη στρατη-
γική, τις πολιτικές και τους στόχους για 
τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό 
επίπεδο. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι 
ο χρόνος ισχύος της διαβούλευσης ήταν 
πολύ μικρός προκειμένου να αντιμετωπι-
στεί από τους ενδιαφερόμενους με σοβα-
ρότητα το Εθνικό αυτό σχέδιο, το οποίο θα 
επηρεάσει και τα μέλη της Ένωσής μας, 
εργολήπτες δημοσίων έργων, κατά την 
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριό-
τητας. Παρά ταύτα θα θέλαμε να σας γνω-
στοποιήσουμε ορισμένα βασικά θέματα 
που πιστεύουμε πως πρέπει να ληφθούν 
υπόψιν κατά τη σύνταξη του σχεδίου που 
θα προωθηθεί προς περαιτέρω επεξεργα-
σία».
και η επιστολή συνεχίζει: « συγκεκριμέ-
να θα θέλαμε να τονίσουμε πως ο σχεδια-
σμός για τα απόβλητα πρέπει να αποτελεί 
μέρος του γενικότερου σχεδιασμού για 
την βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και να 
περιλαμβάνει προβλέψεις άμεσα εφαρ-
μόσιμες, που δεν θα προσθέτουν επιπλέ-
ον δαπάνες στην ήδη βεβαρημένη οικο-
νομία μας και θα αξιοποιούν μεθόδους, 
που προσφέρονται από την ιδιωτική πρω-
τοβουλία. ή συνεργασία ιδιωτικού και 
δημοσίου τομέα θα επιφέρει αμεσότερα 
και καλύτερα αποτελέσματα σε όλα τα 
θέματα του ΕσδΑ, αφού με τη συμμετοχή 
του ιδιωτικού τομέα θα εξασφαλιστούν οι 
αναγκαίοι πόροι για την πραγματοποίηση 
των σχετικών έργων. ή αμιγώς δημόσια 
χρηματοδότηση των δράσεων του ΕσδΑ 
πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει εμπόδιο 
στην ανάπτυξη, αφού, αφενός τη συγκε-
κριμένη χρονική περίοδο η χρηματοδό-

τηση αυτή φαίνεται αδύνατη, λόγω της 
γενικότερης οικονομικής αδυναμίας της 
χώρας και αφετέρου έρχεται σε αντίθεση 
με τις αρχές, τη στρατηγική και τις Οδηγί-
ες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες 
καλείται να εναρμονιστεί το Εθνικό σχέ-
διο διαχείρισης Αποβλήτων. Ένα άλλο 
θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι 
η επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστούν 
επαρκείς και συγκεκριμένοι χώροι ενα-
πόθεσης, να συντάσσονται πλήρεις μελέ-
τες με σαφή πρόβλεψη για την απόθεση 
και τη διαχείριση των υλικών εκσκαφών 
που προέρχονται από τα δημόσια έργα 
και να κοστολογούνται οι απαιτούμενες 
ενέργειες στους προϋπολογισμούς των 

υπό δημοπράτηση έργων για να αποφεύ-
γονται στρεβλά φαινόμενα, όπως αυτά της 
οικονομικής ζημίας του αναδόχου ή της 
ανεξέλεγκτης πιθανά εναπόθεσης υλικών 
με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο 
φυσικό περιβάλλον, στη γεωλογία και την 
υδρογεωλογία και βεβαίως στη δημόσια 
υγεία. Ακόμα η εύκολη προσβασιμότητα 
στους υφιστάμενους αλλά ανεπαρκείς 
χώρους , η επικινδυνότητα σχετικά με την 
ασφάλεια λόγω της άτακτης τοποθέτησης 
της περίσσειας των εκσκαφών, η παρά-
νομη εκμετάλλευση των υπολειπομένων 
αποθεμάτων και η οπτική ρύπανση που 
προκαλείται αποτελούν δυσάρεστα φαι-
νόμενα που πρέπει να εξαλειφθούν». και 
η επιστολή καταλήγει:

«Επιπλέον θα πρέπει να ληφθούν άμεσα 
μέτρα για τις εν εξελίξει συμβάσεις ώστε 
να απεγκλωβιστούν οι ανάδοχοι, εργολή-
πτες δημοσίων έργων, που επιθυμούν να 
είναι καθόλα συνεπείς με τις συμβατικές 
τους υποχρεώσεις και με αυτές έναντι 
του περιβάλλοντος, πλην όμως, με την 
υφιστάμενη κατάσταση υποχρεούνται σε 
υπέρογκα οικονομικά και χρονικά κόστη, 
ακόμα και στη μεταφορά των προϊόντων 
αυτών σε διαφορετικό γεωγραφικό διαμέ-
ρισμα από τον τόπο εκτέλεσης του έργου. 
Ενδεικτικά προτείνουμε μέχρι να τεθούν 
σε λειτουργία όλα τα συστήματα εναλ-
λακτικής διαχείρισης στην επικράτεια, 
να δοθεί η δυνατότητα με πολύ σύντομες 

διαδικασίες να λαμβάνει ο ανάδοχος προ-
σωρινή άδεια απόθεσης ή διαχείρισης 
των προϊόντων αυτών και σε κάθε περί-
πτωση να βρεθεί οιαδήποτε άλλη λύση 
κριθεί πρόσφορη προκειμένου να ξεπε-
ραστούν τα εμπόδια που έχουν προκύψει 
και να εκτελούνται ομαλά οι συμβάσεις. 
Τέλος είναι προφανές ότι το αυξημένης 
σπουδαιότητας σχέδιο διαχείρισης Απο-
βλήτων προκειμένου να εξυπηρετήσει 
τους εθνικούς στόχους που επιδιώκει 
απαιτεί ευρεία επιστημονική τεκμηρίω-
ση, σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
και μεταβατικές διατάξεις που σκοπό θα 
έχουν να απαλειφθεί η πολυνομία και 
οι αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις που 
ισχύουν μέχρι σήμερα». 
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   Δωρεάν θα μπορεί να μετακινείται το επιβατικό κοινό με τις αστικές συγκοινωνίες 
στην Αθήνα, έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής 
υπουργός αναπληρωτής υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρ-
τζης.
Η σχετική απόφαση θα εκδοθεί εντός της ημέρας προκειμένου να διευκολυνθούν οι 
πολίτες, λόγω των μέτρων περιορισμού κίνησης κεφαλαίων, και θα αφορά το μετρό, 
τα αστικά λεωφορεία, τον ΗΣΑΠ και τα τρόλεϊ, αλλά όχι τον προαστιακό. Η απόφαση 
δεν θα αφορά τη Θεσσαλονίκη και τις άλλες επαρχιακές πόλεις, όπου οι συγκοινωνίες 
εκτελούνται από ιδιωτικούς φορείς.

Δωρεάν στα ΜΜΜ

 Την αναβολή διαγωνισμών για την ανάθεση Δημόσιων Έργων, λόγω των 
ειδικών συνθηκών και ιδιαίτερα λόγω της ισχύος της ΠΝΠ περί «τραπεζι-
κής αργίας βραχείας διάρκειας», ζητά η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων- ΠΕΣΕΔΕ από τους αρμόδιους Υπουργούς 
κ.κ. Σταθάκη και Σπίρτζη, από τις αναθέτουσες αρχές και φορείς της χώρας, 
αλλά και από τα άλλα Υπουργεία. 
Ειδικότερα, επισημαίνει με επιστολή της:
 «Κύριοι Υπουργοί, Κυρίες & Κύριοι υπεύθυνοι των αναθετουσών Αρχών & 
Φορέων της Χώρας, 

Μετά την ισχύ της ΠΝΠ περί «τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 
65 Α/28-06-2015), παρακαλούμε για άμεση αναβολή των διαγωνιστικών 
διαδικασιών, με ημερομηνία διεξαγωγής από την ισχύ της ΠΝΠ 28/06/2015, 
έως την ομαλοποίηση της διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών και σε κάθε 
περίπτωση μέχρι την εκπνοή της ισχύος της ΠΝΠ, δηλαδή έως 07/07/2015. 
Λόγω της αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, αλλά και 
λόγω της διάχυτης αβεβαιότητας, οι διαγωνισμοί που τυχόν θα διενεργη-
θούν, δεν θα έχουν την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων. Παρακαλού-
με για τις άμεσες ενέργειές σας και παραμένουμε στην διάθεσή σας».

ΠΕΣΕΔΕ: Αναβολή διαγωνισμών, λόγω των ειδικών συνθηκών 

  Μόνο η αγορά τροφίμων παραμένει ζωντα-
νή, σημείωσαν χθες – σε κοινή συνέντευξη 
Τύπου- οι πρόεδροι του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών Γ. Χατζηθεοδοσίου, 
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών Π. 
Ραβάνης, του Επαγγελματικού Επιμελητηρί-
ου Πειραιώς Γ. Μπενέτος και του Βιοτεχνι-
κού Επιμελητηρίου Πειραιώς Α. Μιχάλαρος.
Οι πρόεδροι των επιμελητηρίων ανέφεραν 
ότι όλη η αγορά είναι πλέον παγωμένη, 
εκτός από τον τομέα που αφορά στα τρόφι-
μα και η εκτίμηση είναι ότι δεν πρόκειται 
να αλλάξει η ψυχολογία και να μπει κόσμος 
στα μαγαζιά πριν από το δίμηνο. Όπως πα-
ρατήρησαν, εξαιτίας της κατάστασης αυτής 
έχουν υποχρεωθεί και δίνουν αναγκαστικές 
άδειες στους υπαλλήλους τους οι μικρομε-
σαίοι.
Όπως αναφέρθηκε από την αρχή του χρόνου 
έχουν κλείσει 10.000 επιχειρήσεις ενώ 600 
εργαζόμενοι χάνουν τις δουλείες τους κάθε 
μέρα και αυτό το φαινόμενο εκτιμούν ότι θα 
ενταθεί. 
Παράλληλα, ζητούν πρόστιμα και προσαυξή-
σεις για πληρωμές, που δεν θα γίνουν αυτό 
το διάστημα, να διαγραφούν ενώ εκτίμη-
σαν ότι αν οι τράπεζες δεν ανοίξουν την 
ερχόμενη Τρίτη θα αρχίσουν να υπάρχουν 
ελλείψεις στα ράφια.
Σε κοινό υπόμνημά τους αναφέρουν ότι 
οι Έλληνες επιχειρηματίες αποζητούν την 
αξιοπρέπεια «όχι όμως στα χειροκροτήματα 
ή στα κοινωνικά δίκτυα».
Όπως σημειώνεται, «για μας αξιοπρέπεια 
σημαίνει, οι προμηθευτές μας να μην ζητούν 
προκαταβολική πληρωμή και οι πελάτες μας 
να μην μας ρωτούν αν θα είμαστε ικανοί 
να υλοποιήσουμε την παραγγελία τους. Για 
να έχουμε όμως τη δυνατότητα να λειτουρ-
γούμε αξιοπρεπώς, θα πρέπει πρώτα απ΄ 
όλα να υπάρχουμε ως κράτος, ως κοινωνία, 
ως επιχειρηματίες. Και όλα αυτά τίθενται 

εν αμφιβόλω τις τελευταίες ημέρες» για 
αυτό και απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση 
στην κοινωνία της παραγωγής για εθνική 
συνεννόηση.
Δεν είναι μονόδρομος οι υφεσιακές προτά-
σεις που αυξάνουν περαιτέρω την επιβά-
ρυνση του ιδιωτικού τομέα, με άμεσους και 
έμμεσους φόρους αλλά ταυτόχρονα απένα-
ντι στην αδιαλλαξία των πιστωτών μπορεί 
να διαμορφωθεί μια ελληνική εναλλακτική 
πρόταση όπως υποστηρίζουν. Επιχειρώντας 
να αποτιμήσουν τις άμεσες συνέπειες, μετά 
το δημοψήφισμα, για την επιχειρηματικότη-
τα τις κωδικοποιούν ως εξής:
• οριστική απώλεια της τρέχουσας τουριστι-
κής περιόδου, που αποτελεί το κύριο εθνικό 
προϊόν της χώρας,

• λόγω αβεβαιότητας του χρηματοπιστωτι-
κού συστήματος της χώρας μας θα υπάρξει 
εκροή κεφαλαίων,
• περαιτέρω στέγνωμα της πραγματικής 
οικονομίας,
• ασφυξία των εισαγωγικών επιχειρήσεων 
λόγω της αδυναμίας αγορών,
• το κράτος θα αδυνατεί να εισπράξει τα 
έσοδά του.
Ως αποτέλεσμα, σημειώνεται, θα μειωθούν 
ακόμη περισσότερο το ΑΕΠ της χώρας άρα 
και η εισπρακτική ικανότητα του Δημοσίου 
άρα και οι μισθοί και οι υποχρεώσεις του 
κράτους έναντι των επιχειρήσεων.
«Συνεπώς, για την επιχειρηματικότητα της 
χώρας μας, επιβάλλεται η εξεύρεση λύση 
τώρα», καταλήγει το υπόμνημα.

Σήμα κινδύνου από Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΤΑ ΝΕΑ |  σελίδες 1-3 | 30/06/2015

Αλαλούμ και μεγάλες εντάσεις μεταξύ 
συναλλασσομένων και επιχειρήσεων προκάλεσε 
η άρνηση αρκετών καταστηματαρχών να δεχθούν 
συναλλαγές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, 
προφασιζόμενοι δήθεν βλάβες και τεχνικά προβλήματα. 
Σε πρατήρια βενζίνης, σε εμπορικά καταστήματα, ακόμη 
και σε μικρά σουπερ-μάρκετ πολλοί ήταν εκείνοι που 
δεν δέχθηκαν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με 
πλαστικό χρήμα, αψηφώντας τον νόμο και προκαλώντας 
έντονες αντιδράσεις οπό τους καταναλωτές. 
Ουσιαστικά σε αυτή την περίπτωση οι επιχειρηματίες 
παραβαίνουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις αλλά 
και όσα προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
που εξέδωσε η κυβέρνηση, δημιουργώντας σοβαρά 
προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς.
Ενδεικτικό είναι ότι χθες πολλοί καταναλωτές που 
στήθηκαν στην ουρά για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ 
των αυτοκίνητων τους με καύσιμα βρέθηκαν 
αντιμέτωποι με την άρνηση αρκετών πρατηριούχων 
να πληρωθούν με πλαστικό χρήμα. Παράλληλα, 
αρκετά τσιμπημένες ήταν και οι τιμές σε σχέση με τις 
προηγούμενες ημέρες, σε μια προσπάθεια ορισμένων 
να κερδοσκοπήσουν. Υπήρξαν περιπτώσεις πρατηρίων 
που αύξησαν τις τιμές των καυσίμων ακόμη και 10 
λεπτά μόλις σε λίγα εικοσιτετράωρα, προφασιζόμενοι 
δυσκολίες στις συναλλαγές τους με τις εταιρείες 
εμπορίας και τα διυλιστήρια.
Προβλήματα αντιμετώπισαν οι καταναλωτές και σε 
άλλες επιχειρήσεις καθώς σε αρκετές περιπτώσεις 
αυτές δεν δέχονταν πλαστικό χρήμα. Όσο για τα 
σουπερμάρκετ, οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου 
πραγματοποίησαν κανονικά τις συναλλαγές με 
πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, οι οποίες ήταν 
σαφώς αυξημένες σε σχέση με τις προηγούμενες 
ημέρες.
Σημειώνεται ότι, όπως προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου, συναλλαγές με πιστωτικές και 
χρεωστικές κάρτες γίνονται κανονικά εντός Ελλάδας.
Δηλαδή μπορεί κανείς να αγοράσει προϊόντα από 
ελληνικές επιχειρήσεις ή να κάνει πληρωμές με 
πλαστικό χρήμα, αρκεί να χρεώνεται λογαριασμός 
στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση, όπως αναφέρουν 
κυβερνητικές πηγές, η εκκαθάριση γίνεται άμεσα και 
τα χρήματα μπαίνουν στον λογαριασμό του δικαιούχου. 
Επιπλέον, σύμφωνα με την ΠΝΠ, το όριο των 
συναλλαγών είναι αυτό που είχε καθοριστεί πριν από 
την εφαρμογή της τραπεζικής αργίας.
Μέσω πιστωτικής κάρτας γίνονται και αναλήψεις 
μέχρι το όριο των 60 ευρώ ημερησίως ανά κάρτα, 
αλλά σε αυτή την περίπτωση επιβάλλονται τόκοι. 
Επίσης επιτρέπεται και η υπερανάληψη. Όσο για 
τις προπληρωμένες κάρτες, αυτές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μέχρι του ποσού που είναι διαθέσιμο, 
αλλά δεν επιτρέπεται η επαναφόρτισή τους.

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΝΕΙ ΠΟΡΟΥΣ 39,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  σελίδα3 | 30/06/2015

Πόρους ύψους 39,5 δισ. ευρώ χάνει η Ελλάδα τα 
μεσάνυχτα εάν μείνει χωρίς συμφωνία και πρόγραμμα. 
Πρόκειται για κεφάλαια που προέρχονται από δόσεις 
δανείων που δεν εκταμιεύτηκαν και εκκρεμούν, από τις 
επιστροφές κερδών από τα ομόλογα της ΕΚΤ, καθώς 
επίσης και το ποσό που επιστράφηκε από λάθος του 
υπουργείου Οικονομικών και του ΤΧΣ στον EFSF/ESM. 
Αναλυτικότερα οι απώλειες που θα έχει η Ελλάδα, 
εφόσον βρεθεί αύριο εκτός προγράμματος, είναι:
 1. Τα 10,9 δισ. ευρώ που έχουν επιστραφεί στον 
EESF/ESM από το ΤΧΣ. Πρόκειται για το ποσό που 
περίσσεψε από το δάνειο που είχε λάβει η Ελλάδα 
ύψους 49 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των 
ελληνικών τραπεζών, προκειμένου να αποκαταστήσουν 
τις ζημιές που υπέστησαν από το PSI. Από το ποσό 
αυτό έμειναν αδιάθετα 10,9 δισ. ευρώ και παρέμειναν 
στο ταμείο του ΤΧΣ, αλλά χωρίς να μπορεί η Ελλάδα 
να τα χρησιμοποιήσει για άλλο σκοπό πλην της 
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Παράλληλα υπάρχει 
και ένα άλλο ποσό, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, το οποίο 
επιστράφηκε εκ παραδρομής στον EFSF/ESM, μαζί με 
τα 10,9 δισ. ευρώ, από συνδυασμό λαθών του ΥΠΟΙΚ και 
του ΤΧΣ, αλλά οι εταίροι δεν το επέστρεψαν.
2. Την τελευταία δόση από τον EFSF/ESM, το ύψος 
της οποίας είναι 1,8 δισ. ευρώ, δόση έπρεπε να 
καταβληθεί το περασμένο καλοκαίρι του 2014, εφόσον 
ολοκληρωνόταν η 5η αξιολόγηση, αλλά καθυστέρησε 
ένα χρόνο και πιθανότατα ακυρώνεται και ο έλεγχος και 
η εκταμίευση. Συνολικά από τον EFSF/ESM η Ελλάδα 
έχει λάβει δάνεια ύψους 142,8 δισ. ευρώ. Επίσης, ποσό 
ύψους 52,9 δισ. ευρώ, έχει δανειστεί από τις χώρες της 
Ευρωζώνης, μέσω του πρώτου προγράμματος.
3. Το υπόλοιπο του δανείου από το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, το οποίο ανέρχεται σε 16 δισ. ευρώ. Η λήξη του 
δανειακού προγράμματος του ΔΝΤ είχε προσδιοριστεί 
για τον Μάρτιο του 2016 και προέβλεπε την καταβολή 
των δόσεων ανά τρίμηνο, κατόπιν αξιολογήσεων, αλλά 
και με τη σταθερή παράμετρο που θέτει το Ταμείο, πως 
για να καταβάλει μία δόση προς οποιοδήποτε κράτος, 
θα πρέπει οι χρηματοδοτικές του ανάγκες να είναι 
καλυμμένες για το επόμενο δωδεκάμηνο. Στο πλαίσιο 
αυτό η τελευταία δόση από το ΔΝΤ εκταμιεύτηκε τον 
Μάρτιο του 2014, ενώ δεν κατέβαλε τη συμμετοχή του 
το καλοκαίρι του 2014, επειδή η 5η αξιολόγηση δεν 
είχε ολοκληρωθεί. Το δεύτερο χρηματοδοτικό πακέτο 
που αποφασίστηκε το 2012 προέβλεπε από το ΔΝΤ την 
εκταμίευση 28 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, έχουν 
εκταμιευτεί μέχρι τώρα 12 δισ. ευρώ. Συνολικά από 
τα δύο προγράμματα, το πρώτο (2010) και το δεύτερο 
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(2012), η Ελλάδα έλαβε δάνεια ύψους 30,5 δισ. ευρώ, 
από τα οποία έχει ήδη αποπληρώσει ποσό ύψους 10 δισ. 
ευρώ.
4. Τις επιστροφές κερδών από τα ομόλογα που κατέχει 
η ΕΚΤ. Το συνολικό ύψος των συγκεκριμένων ποσών 
ανέρχεται σε 9,6 δισ. ευρώ, μέχρι και το2020. 

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  σελίδα 36 | 30/06/2015

Αλαλούμ επικρατεί σε όλες τις εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες που πασχίζουν μέσα σε ελάχιστες ώρες να 
ολοκληρώσουν τις προετοιμασίες για το δημοψήφισμα-
εξπρές της ερχόμενης Κυριακής, ενώ ειδικά στους 
δήμους που παίζουν κεντρικό ρόλο δημιουργούν 
σημαντικά προβλήματα η αργία των τραπεζών και η 
πιστωτική ασφυξία.
Προβλήματα που ανακύπτουν λύνονται ενίοτε «στο 
πόδι», ενώ σημαντικά θέματα παραμένουν προς το 
παρόν ανεπίλυτα όπως αυτό που έχει δημιουργηθεί με 
την προμήθεια 12.000.000 φακέλων μέσα στους οποίους 
πρέπει να τοποθετηθούν τα «ψηφοδέλτια» με το «Ναι», 
το «Οχι» ή το «Λευκό». Σύμφωνα με πληροφορίες, 
ενώ υπήρχε διαθέσιμο άφθονο λευκό χαρτί για την 
εκτύπωση των ψηφοδελτίων, φάκελοι δεν υπήρχαν ούτε 
και βρέθηκαν στην αγορά και μάλιστα στις διαστάσεις 
που απαιτούνται με δεδομένο ότι το ψηφοδέλτιο είναι 
μικρού μεγέθους και όχι μακρύ όπως στις εθνικές ή τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές.
Οι αρμόδιοι στο υπουργείο Εσωτερικών πασχίζουν να 
βρουν λύση για την προμήθεια μικρών ομοιόμορφων 
φακέλων αλλά με τις συνθήκες που επικρατούν οι 
έμποροι δηλώνουν αδυναμία.
Μην εκπλαγείτε, λοιπόν, εάν την ερχόμενη Κυριακή 
κληθείτε να βάλετε το ψηφοδέλτιο σε έναν παράταιρα 
μεγάλο φάκελο... Κατά τα λοιπά και με βάση την 
εγκύκλιο οδηγιών του υπουργείου Εσωτερικών:
 Ώρες ψηφοφορίας: Η ψηφοφορία ξεκινά στις 7 π.μ. και 
ολοκληρώνεται στις 7 μ.μ. της Κυριακής 5 Ιουλίου 2015.
Εκλογικά τμήματα: Είναι τα ίδια με εκείνα που ίσχυσαν 
στις εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. 
Μοναδική διαφορά ισχύει για τους ετεροδημότες 
που πρόλαβαν να καταθέσουν σχετικό αίτημα μέχρι 
τις 30 Απριλίου 2015. Ετεροδημότες είναι εκείνοι 
που παραμένουν εγγεγραμμένοι σε άλλο δήμο αλλά 
έχουν μεταφέρει το εκλογικό τους δικαίωμα εκεί 
όπου κατοικούν. Για παράδειγμα, κάποιος είναι 
εγγεγραμμένος στο Δήμο Ιωαννιτών αλλά ψηφίζει ως 
ετεροδημότης στο Δήμο Αθηναίων. Στις εκλογές του 
περασμένου Ιανουαρίου είχαν δημιουργηθεί Ειδικά 
Εκλογικά Τμήματα (π.χ. στα σχολεία της Γκράβας) 
προκειμένου ο παραπάνω ετεροδημότης να μπορεί να 
ψηφίσει τους υποψηφίους των Ιωαννίνων. Τώρα δεν 
τίθεται τέτοιο ζήτημα, οπότε ο ετεροδημότης θα πρέπει 
να αναζητήσει στο δήμο διαμονής το εκλογικό του 

τμήμα. Εκλογικοί αντιπρόσωποι: Υποτίθεται ότι θα είναι 
ακριβώς οι ίδιοι με εκείνους που εργάστηκαν στις 25/1, 
ενώ μάλιστα η εγκύκλιος αναφέρει ότι «για το διορισμό 
και την ενημέρωση των διοριζόμενων στις εφορευτικές 
επιτροπές δεν απαιτείται εκ νέου έκδοση ή επίδοση 
απόφασης».
Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι πως θα προκύψουν 
ελλείψεις καθώς ορισμένοι μπορεί να δηλώσουν 
αδυναμία για λόγους ανυπέρβλητους (μετοίκηση στο 
εξωτερικό, στρατιωτική θητεία). Παραμένει άγνωστο 
εάν τελικώς θα εκδοθούν διοριστήρια για να μετρηθούν 
όσοι σίγουρα θα προσέλθουν και να αναζητηθούν 
αναπληρωτές.
Ενστολοι: Μεγάλα προβλήματα δημιουργήθηκαν με 
την απόφαση του υπουργείου να δοθεί μόλις μία 
ημέρα προκειμένου να δηλώσουν οι ένστολοι πού 
θα ψηφίσουν, να σταλούν οι σχετικοί κατάλογοι στα 
Πρωτοδικεία και να υποβληθούν ενστάσεις.
Δικαίωμα ψήφου: Το έχουν όλοι οι Έλληνες που 
βρίσκονται εντός επικράτειας την ημέρα της 
ψηφοφορίας με εξαίρεση όσους το έχασαν με δικαστική 
απόφαση. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν κανονικά και 
108.371 πολίτες που συμπληρώνουν το 18ο έτος της 
ηλικίας μέσα στο 2015 καθώς η ψηφοφορία γίνεται με 
βάση τη Β' Αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων 
(τέλος Απριλίου) και έχουν περιληφθεί κανονικά οι νέοι 
εκλογείς. Η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική.
Επιτροπές υποστήριξης: Με δυσκολίες προχωρά η 
διαδικασία σύστασης των Επιτροπών Υποστήριξης του 
«Ναι» και του «Οχι» που προβλέπει ο νόμος 4023/2011. 
Οι Επιτροπές αυτές υποκαθιστούν στην περίοδο πριν 
από ένα δημοψήφισμα τα πολιτικά κόμματα καθώς είναι 
εκείνες που «οργανώνουν» την προεκλογική εκστρατεία, 
μοιράζονται χρόνο για εκπομπή διαφημιστικών 
μηνυμάτων και ορίζουν αντιπροσώπους στα εκλογικά 
τμήματα. Σε καθεμία από τις Επιτροπές μπορεί να 
δηλώσουν συμμετοχή τα κόμματα αλλά και άλλοι φορείς 
(επαγγελματικοί, επιστημονικοί, συνδικαλιστικοί, 
κοινωνίας πολιτών) αλλά αυτό έπρεπε να είχε γίνει 
χθες. Εικάζεται ότι μέσα στην ασφυκτική προθεσμία θα 
είναι τελικώς μόνο τα κόμματα που θα ενταχθούν.
Άδειες εκλογέων: Θα χορηγηθούν άδειες όπως γίνεται 
συνήθως στις εκλογές για δημοσίους και ιδιωτικούς 
υπαλλήλους. Δεν αναστέλλονται οι άδειες των δημοσίων 
υπαλλήλων εκτός εκείνων που εμπλέκονται στο 
δημοψήφισμα. Παραμένει άγνωστο εάν τελικώς θα 
επιτευχθούν εκπτώσεις στα εισιτήρια για όσους πρέπει 
να μετακινηθούν.
Δήμαρχοι και περιφερειάρχες συνεδριάζουν σήμερα 
εκτάκτως προκειμένου να δουν τα οργανωτικά 
προβλήματα που υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν 
στην προετοιμασία του δημοψηφίσματος μέσα στις 
ασφυκτικές προθεσμίες και με τις τράπεζες κλειστές.


