
Παράταση της τραπεζικής αργίας και των κεφαλαιακών ελέγχων αποφάσισε η κυ-
βέρνηση, δεδομένης και της στάσης της ΕΚΤ που διατήρησε αμετάβλητο τον ELΑ.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Όλοι οι θεσμικοί 
παράγοντες δηλώ-
νουν ότι αφιερώ-
νουν τις επόμενες 
ημέρες σε δουλειά 
για συμφωνία, 
ώστε να μην υπάρ-
ξει ενδεχόμενο 
Grexit. 

ΣΗΜΕΡΑ Είναι νομικά δυνατό ένα Grexit; 

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

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

Η συζήτηση περί Grexit υπάρχει στην 
Ευρώπη από την εποχή του πρώτου 
μνημονίου. Όμως η σημερινή κατά-
σταση οδήγησε τα πράγματα ώστε να 
ακούγεται το σενάριο για πρώτη φορά 
από επίσημα χείλη. Η ελληνική κυβέρ-
νηση δηλώνει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι 
στις επιδιώξεις της. Το ίδιο δηλώνουν οι 
περισσότεροι από τους εκπροσώπους 
των ευρωπαϊκών οργάνων. Άλλωστε 
είναι γνωστό ότι επισήμως καμία χώρα 
δεν μπορεί να εκδιωχθεί από το ευρώ. 
Επομένως, υπάρχει ουσιαστικό νομικό 
ζήτημα, καινοφανές για την Ευρωπαïκή 
Ένωση. Ήδη, νομικοί της ΕΕ και ευρω-
παϊκά think tank μελετούν ενδελεχώς 
το τελευταίο διάστημα τις ευρωπαϊκές 
συνθήκες, ώστε να βρουν κάποιες δια-
τάξεις, βάσει των οποίων θα μπορούσε 
να υλοποιηθεί ένα Grexit, εφόσον κάτι 
τέτοιο αποφασιστεί. Σύμφωνα με την 
κοινή άποψη που επικρατεί ως σήμερα, 
ενδεχόμενη έξοδος από την ευρωζώνη 
προϋποθέτει έξοδο από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
Όπως σημειώνει η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 
αφετηρία κάθε νομικής ανάλυση είναι 

η φράση της Συνθήκης της ΕΕ ότι κάθε 
απόφαση υιοθέτησης του ευρώ είναι 
τελεσίδικη (Άρθρο 140 της Συνθήκης 
Λειτουργίας της ΕΕ).
Βάσει αυτού, οι νομικοί καλούνται να 
απαντήσουν σε δύο ερωτήματα: Μπο-
ρεί ένα κράτος-μέλος της ΕΕ να απο-
χωρήσει από την ευρωζώνη μόνο αν 
εγκαταλείψει συνολικά την ΕΕ; Μπορεί 
η ΕΕ να αποπέμψει ένα κράτος-μέλος 
είτε από την Ένωση είτε από την ευρω-
ζώνη;
Η απάντηση στα ερωτήματα εντοπίζε-
ται στα άρθρα 7 και 352. Το άρθρο 7 
προβλέπει αναστολή συγκεκριμένων 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τις 
Συνθήκες για χώρα - μέλος της ΕΕ που 
παραβιάζει τις ευρωπαϊκές αξίες. Η 
απόφαση βάσει του άρθρου 7 θα μπο-
ρούσε να ληφθεί χωρίς τη σύμφωνη 
γνώμη της Ελλάδας. Αλλά κάτι τέτοιο 
δεν είναι αποχώρηση. Παράλληλα, το 
άρθρο 352 δίνει ευχέρεια να αποφασι-
στεί κάτι που βοηθά την πορεία της ΕΕ, 
αλλά δεν περιλαμβάνεται στη Συνθήκη. 
Η απόφαση σε αυτήν την περίπτωση θα 
ληφθεί με ομοφωνία των «28». 

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

•   Είναι νομικά δυνατό ένα Grexit; 
(σελ.1)

•   Έκτακτες ρυθμίσεις για λη-
ξιπρόθεσμα στην Εφορία και 
κατασχέσεις στα Ταμεία (σελ.3)

•   Απόβαση της νέας ΜΟΜΑ 
(σελ.3)

•   Συνεργασία και επενδύσεις 
εννέα χωρών στο φυσικό αέριο 
(σελ.3)

•   Μεγάλο ενδιαφέρον για το 
συνέδριο «Φυσικό Αέριο και 
Ηλεκτρισμός» (σελ.4)

•   Διολισθαίνει στην αδράνεια η 
επιχειρηματικότητα (σελ.4)

•   Βραδιά Ερευνητή 2015  (σελ.2)

•   Επιστημονικό Συνέδριο για την 
"Ενέργεια και την Κλιματική 
Αλλαγή" (σελ.2)

•   Η ολοκληρωμένη διαχείριση 
υδατικών πόρων στη νέα εποχή 
(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 3ο κοινό συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνι-
κής Ένωσης (ΕΥΕ), της Ελληνικής Επιτροπής 
Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) και του 
Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου, θα διεξαχθεί 
από τις 10 ως τις 12 Δεκεμβρίου 2015 στην 
Αθήνα.
Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι Σχολές 
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών και 
Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και το Επιστημονικό Δίκτυο 
ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Σκοπός του συνεδρίου είναι η 
παρουσίαση επίκαιρης έρευνας και εφαρμο-
γών από μηχανικούς και άλλους επιστήμονες 
σχετικά με τη διαχείριση υδατικών πόρων και 
την προστασία του περιβάλλοντος. Θα υπάρξει 
ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων, εμπειριών, 
εκτίμηση νέων τεχνολογιών και παρουσίαση 
νέων ιδεών.
Θεματολογία:
•Διαχείριση και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων
•Ρευστομηχανική  – Υδραυλική – Οικοϋδραυλι-
κή – Γεωργική Υδραυλική – Ποτάμια Υδραυλι-
κή – Στερεομεταφορά
•Αστικά Υδραυλικά Έργα
•Συστήματα αρδεύσεων – Εγγειοβελτιωτικά 
Έργα
•Υδρολογία  – Οικοϋδρολογία 
•Διαχείριση Λεκανών Απορροής – Διασυνορια-
κές Λεκάνες 
•Κλιματική αλλαγή και Υδατικοί Πόροι
•Υδραυλική Υπογείων Υδάτων -  Υδρογεωλογία
•Οικολογική Μηχανική – Προστασία, Αποκατά-
σταση και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικοσυ-
στημάτων –Υγροβιότοποι
•Προστασία και Αποκατάσταση του Θαλασσίου 
Περιβάλλοντος – Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης 
- Ακτομηχανική
•Μεταφορά Ρύπων στο Υδάτινο Περιβάλλον
•Τεχνολογίες Διαχείρισης Υγρών και Στερεών 
Αποβλήτων – Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας 

– Επαναχρησιμοποίηση
•Τεχνολογίες Επεξεργασίας Νερού
•Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία
•Οικονομικά Υδατικών Πόρων και Περιβάλλο-
ντος
•Τηλεπισκόπηση – Συστήματα Γεωγραφικής 
Πληροφορίας
•Μαθηματικά Μοντέλα – Συστημική Θεώρηση 
–Βελτιστοποίηση  – Λήψη Αποφάσεων
•Μετρήσεις Πεδίου – Δειγματοληψίες – Βάσεις 
Δεδομένων – Εργαστηριακά Ομοιώματα & 
Τεχνικές
•Νομοθεσία για το Νερό και το Περιβάλλον
•Εκπαίδευση για το Νερό και το Περιβάλλον
Πληροφορίες: Tηλ.: 210-772-2620 (γρ.), 210-
772-2710, 210-772-2698, 6974-993867 (κιν.), 
Fax: 210-772-2632, e-mail: 3rd-conference@
waterinfo.gr, http://3rd-conference.waterinfo.
gr/

Βραδιά του Ερευνητή 2015 θα διοργανω-
θεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στο Κτήριο 
Αβέρωφ του Ιστορικού Συγκροτήματος 
Πατησίων του ΕΜΠ, ολοκληρώνοντας με 
αυτόν τον τρόπο το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Horizon 2020 “2014-2015 Researchers' 
Night: The Greek events”.    «Βασικός στό-
χος της Βραδιάς του Ερευνητή –τονίζεται 
σε ανακοίνωση- είναι η ανάδειξη του έργου 
των ερευνητών και της σπουδαιότητας του 
ρόλου τους στην επιστήμη και την κοινω-
νία. Το κοινό, με έμφαση στους μαθητές 
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, θα έχει 
την ευκαιρία να έρθει σε αλληλεπίδραση 
με τους ερευνητές, μέσω συμμετοχής σε 
πειραματικές επιδείξεις, υπολογιστικές 
προσομοιώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες, διαγωνισμούς. 
 Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές πρέπει 
να αποστείλουν το «Δελτίο Συμμετοχής 
Ερευνητή» στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
dasta@central.ntua.gr το αργότερο ως τις 
10 Ιουλίου 2015.  
Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου “2014-
2015 Researchers' Night: The Greek 
events” για το ΕΜΠ  είναι η καθηγήτρια του 
ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου. 
Πληροφορίες: http://dasta.ntua.gr

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυ-
ξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών – ΕΚΠΑ, ως συντο-
νιστής των δικτύων “PROMITHEASnet” και 
“BSEC – Green Energy Network”,  διοργανώ-
νει –από τις 7 ως τις 9 Οκτωβρίου 2015- για 
8ο έτος το διεθνές επιστημονικό συνέδριο 
για την «Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή 
– Συνεισφέροντας στην επίτευξη χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα», υπό την αιγίδα του 
οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των 
χωρών του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ). 
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «το 
συνέδριο αρθρώνεται σε τρία μέρη που ανα-
φέρονται σε θέματα πολιτικής, επιστημονικής 
έρευνας, ενθάρρυνσης της διεθνούς συνεργα-
σίας». 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

Βραδιά Ερευνητή 2015

Συνέδριο για την  
"Ενέργεια και την  

Κλιματική Αλλαγή"  

Η ολοκληρωμένη διαχείριση  
υδατικών πόρων στη νέα εποχή     

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

12-15
Ιουλίου

2015

30
Αυγούστου

2
Σεπτέμβριος

2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 8ο Διεθνές Συνέδριο Μηχανικής  
ΒΟΛΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 25ο Συνέδριο INURA 2015  
ΑΘΗΝΑ

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

Διεθνές Δίκτυο Αστικής 
Έρευνας και Δράσης 

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



Έκτακτες ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμα στην Εφορία  
και κατασχέσεις στα Ταμεία

Συνεργασία και επενδύσεις εννέα χωρών  
στο φυσικό αέριο

Απόβαση της νέας ΜΟΜΑ

Να μην λαμβάνουν υπόψη τις προσαυξήσεις που εμφανίζονται στο 
Taxis για φορολογικές οφειλές που καθίστανται ληξιπρόθεσμες 
αυτή την περίοδο καλεί του πολίτες η Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων (ΓΓΔΕ). Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώθηκε από φορολο-
γουμένους χρήστες του Taxis πως οι οφειλές τους που καθίστα-
νται ληξιπρόθεσμες αυτή την περίοδο συνεχίζουν να εμφανίζουν 
τις προσαυξήσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικών 
Διαδικασιών (0,73% ανά μήνα υπερημερίας), κάτι που σχετίζεται 
με την αδυναμία  τροποποίησης των εφαρμογών του Taxis. Η ΓΓΔΕ 
αποσαφήνισε πως οι πολίτες δεν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τους τις προσαυξήσεις που εμφανίζονται στην προσωποποιημένη 
πληροφόρηση του Taxis. Όπως διευκρίνισε, οι φορολογούμενοι 
υποχρεούνται να πληρώνουν μόνον το κεφάλαιο της βεβαιωμένης 
οφειλής. Ξεκαθαρίσθηκε ακόμη ότι ο μη καταλογισμός προσαυξή-
σεων αφορά μόνον στην τραπεζική αργία και όχι τυχόν προηγού-

μενες περιόδους. Παράλληλα ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνι-
κής Ασφάλισης Δημήτρης Στρατούλης έδωσε εντολές στο Κέντρο 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) να «παγώσει» τα κατα-
σχετήρια εις χείρας τραπεζών για όσο διαρκεί η τραπεζική αργία. 
Σύμφωνα με τις εντολές του κ. Στρατούλη μέχρι να κηρυχθεί η λήξη 
της τραπεζικής αργίας, οι ήδη εκδοθείσες κατασχέσεις εις χείρας 
τραπεζών κατά οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων δεν θα επιδί-
δονται προς εκτέλεση. 
Στη βάση αυτή, οι δικαστικοί επιμελητές στους οποίους έχουν ήδη 
παραδοθεί οι εν λόγω κατασχέσεις θα πρέπει να ενημερωθούν άμε-
σα ώστε να τις επιστρέψουν ανεπίδοτες στην υπηρεσία. Ωστόσο, 
μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας και εφόσον διαπιστώνεται μη 
υπαγωγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης, οι 
κατασχέσεις θα προχωρούν εκ νέου προς επίδοση στα αρμόδια πι-
στωτικά ιδρύματα.

Στην τελική φάση, η οποία θα επισφραγιστεί με μνημόνιο συνερ-
γασίας που θα υπογραφεί την Παρασκευή 10/7 στο Ντουμπρόβνικ, 
έχει μπει η ενοποίηση των αγορών φυσικού αερίου των εννέα χω-
ρών της Ε.Ε. που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία CESEC (Central 
East South European Gas Connectivity). Σύμφωνα με πληροφορίες 
της ιστοσελίδας energypress, στο μνημόνιο, το οποίο περιλαμβάνει 
λεπτομερές Σχέδιο Δράσης, υιοθετούνται ορισμένα έργα υποδο-
μών, με σκοπό να χρηματοδοτηθούν από το πακέτο Γιουνκέρ, με 
την εγγύηση της ΕΤΕπ και της EBRD. Έργα ελληνικού ενδιαφέ-
ροντος είναι ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB, η αντίστροφη ροή 
στην υφιστάμενη σύνδεση στο Σιδηρόκαστρο, η αναβάθμιση της 
Ρεβυθούσας και ο αγωγός TAP. Τα δύο πλωτά τέρμιναλ LNG, εκείνο 
δηλαδή της Καβάλας και εκείνο της  Gastrade του ομίλου Κοπελού-
ζος, δεν έχουν τελικά περιληφθεί, καθώς εκτιμάται ότι θα γίνει το 
ένα από τα δύο. Στην  CESEC συμμετέχουν η Ελλάδα, η Βουλγαρία, 
η Ρουμανία, η Κροατία, η Σλοβενία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Ουγγα-
ρία και η Σλοβακία. Η έναρξη για την προώθηση της πρωτοβουλίας 
αυτής έγινε στις 9 Φεβρουαρίου, στη Σόφια, όπου ο κ. Σέφκοβιτς, 
αρμόδιος Επίτροπος για την Ενεργειακή Ένωση, ανακοίνωσε τους 
στόχους της, που συνοψίζονται, στην αντιμετώπιση της ενεργειακής 
κρίσης από τυχόν ενδεχόμενη διακοπή της ροής φυσικού αερίου 

από τη Ρωσία από το 2019 και μετά, μέσω Ουκρανίας, καθώς και την 
κάλυψη των αναγκών των συγκεκριμένων χωρών. Επί της ουσίας, 
αυτό που επιδιώκεται είναι μια ένωση των δικτύων φυσικού αερίου 
των συγκεκριμένων χωρών, η οποία στοχεύει να συμπεριλάβει και 
τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, μέσω μικρότερων διασυνδετή-
ριων αγωγών.
Η  CESEC λειτουργεί σε τρία επίπεδα:
- Τις τρεις Ομάδες Εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι 
των εννέα χωρών (από τα αρμόδια υπουργεία, Ρυθμιστές, Διαχειρι-
στές Δικτύων, αλλά και κατασκευαστές) με αντικείμενο ισάριθμους 
πιθανούς Διαδρόμους. Τον Κάθετο Διάδρομο, από το Αιγαίο ως τη 
Ρουμανία, μέσω Βουλγαρίας. Το Διάδρομο από την Αδριατική, που 
αξιοποιεί το τέρμιναλ  LNG της Κροατίας και διακλαδώνεται Β.Α. ως 
την Ουγγαρία. Και τον Κεντρικό Διάδρομο, από τη Σλοβακία και την 
Αυστρία προς την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Και οι τρεις ομάδες 
λειτουργούν υπό τον ENTSOG και με την εποπτεία της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ενέργειας της Κομισιόν.
- Τη Διοικητική Ομάδα, όπου παίρνουν μέρος ανώτερα στελέχη των 
κρατών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.
- Και τη Διοικούσα Επιτροπή, που είναι σε επίπεδο των αρμόδιων 
υπουργών Ενέργειας.

Kλιμάκιο εργασίας του 747 Ειδικού Τάγματος 
Μηχανικού (ΕΤΜΧ) το οποίο περιλαμβάνει 11 
Μηχανήματα και 8 Οχήματα – Ειδικά Οχήμα-
τα ΜΧ, μεταφέρθηκε με αρματαγωγό του Πο-
λεμικού Ναυτικού στην Ικαρία. Το Κλιμάκιο 
θα εργασθεί για την αποκατάσταση – βελτίω-
ση του οδικού δικτύου Καρκιναγρίου – Μαγ-
γανίτη στο πλαίσιο λειτουργίας της Διακλα-

δικής Διοίκησης Κατασκευής Έργων Ειδικού 
Σκοπού που πρόσφατα ενεργοποιήθηκε. 
Υπενθυμίζεται οτι αρχές Μαίου ο υπουργός 
Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος εγκαινία-
σε στο στρατόπεδο του Μηχανικού στο Λου-
τράκι, τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων 
που θα ασχολείται με την κατασκευή δημοσί-
ων έργων την ΔΙΔΕΡΓΩΝ (νέα ΜΟΜΑ). Για να 

αναλάβει την εκτέλεση έργων η ΔΙΔΕΡΓΩΝ 
θα πρέπει ή να καταστεί άγονος ένας δημό-
σιος διαγωνισμός (κανονικός, 1ος επαναλη-
πτικός, 2ος επαναληπτικός), ή να αποφασίσει 
σχετικά το ΚΥΣΕΑ, σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις, για την αναγκαιότητα εκτέλεσης, το 
οποίο να θεωρεί ότι δεν είναι σκόπιμο να 
αναλάβει το έργο άλλος φορέας.
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Με κεντρικό ομιλητή τον υπουργό ΠΑΠΕΝ, Πα-
ναγιώτη Λαφαζάνη ξεκινά σήμερα, το 3ο συνέ-
δριο «Φυσικό Αέριο και Ηλεκτρισμός» με τίτλο: 
“Ελληνική αγορά ενέργειας: Δύναμη Ανάπτυξης 
και σταθερότητας στη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης”  
στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα. 
Το συνέδριο διοργανώνεται από το Research 
Centre for Energy Management (RCEM) του 
ESCP Europe και τελεί υπό την αιγίδα του Τε-
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η θεματολογία 
του Συνεδρίου θα καλύψει τις τελευταίες εξελί-
ξεις στην ελληνική αγορά ενέργειας καθώς και 
τις προοπτικές που προσφέρει για την ώθηση 
της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και την 
εδραίωση της ως πρωταγωνιστή αλλά και πυλώ-
να σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ 
Ευρώπης. Επίσης, σημαντική έμφαση θα δοθεί 
στο ρόλο της έρευνας και καινοτομίας ως προς 
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με εφαρμογή 
στο χώρο της ενέργειας. Αυτό το Συνέδριο θα 
συγκεντρώσει εκπροσώπους από όλες τις μεγά-
λες εταιρίες ενέργειας που δραστηριοποιούνται 
στην Ελληνική αγορά, καθώς και κορυφαίους 
επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς του κλάδου 
και στελέχη της κυβέρνησης.
Το Πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:
09:00 - 10:00  Προσέλευση και Εγγραφή συνέ-

δρων
10:00 - 10:15  Έναρξη εργασιών συνεδρίου - 

Χαιρετισμοί
Κώστας Ανδριοσόπουλος, Διευθυντής, RCEM at 
ESCP Europe & Αντιπρόεδρος ΔΕΠΑ
10:15 - 10:45     Κεντρική Ομιλία:
Παναγιώτης Λαφαζάνης, Υπουργός Παραγωγι-
κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας
10:45 - 12:00   “Η διείσδυση του φυσικού 

αερίου στη χώρα ως δύναμη 
ανάπτυξης και σταθερότητας” 

•Μπορεί το Φυσικό Αέριο να παίξει πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικο-
νομίας και στις διεθνείς εξελίξεις; Ποιες είναι οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό; 
Ποιός είναι ο ρόλος της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ;
•Πως μπορεί να διευρυνθεί η χρήση Φυσικού 
Αερίου στη χώρα;
•TAP και “Greek Stream”. Ποιές είναι οι προο-
πτικές των δύο αγωγών; Ο αναβαθμισμένος ρό-
λος του IGB και η σημαντικότητα του “Κάθετου 
Διαδρόμου”.
Προεδρείο:  Γιάννος Μιχόπουλος, Ενεργειακός 
Σύμβουλος, RCEM at ESCP Europe
1.Γιώργος Σπανούδης – Πρόεδρος, ΔΕΠΑ
2.Κωνσταντίνος Ξιφαράς – Διευθύνων Σύμβου-

λος, ΔΕΣΦΑ
3.Περικλής Κατσιούλας – Διευθύνων Σύμβου-
λος, - Σύμβουλος Επένδυσης
4.Timofey Khryapov- Διευθύνων Σύμβουλος, - 
Στρατηγικός επενδυτής του
5.Elio Ruggeri– Διευθύνων Σύμβουλος,
6.Λεωνίδας Μπακούρας – Γενικός Διευθυντής, 
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης & Θεσσαλίας
7.Γιάννης Μανιάτης – τ. Υπουργός Ενέργειας
8.Μάκης Παπαγεωργίου – τ. Υφυπουργός Ενέρ-
γειας
12:00 - 13:00  “Η επόμενη μέρα της Ελληνικής 

Αγοράς Ενέργειας“
Συζήτηση με Παναγιώτη Λαφαζάνη, Υπουργό 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας
Συντονιστής: Κώστας Ανδριοσόπουλος, Διευθυ-
ντής, RCEM at ESCP Europe & Αντιπρόεδρος 
ΔΕΠΑ
•Ο καθοριστικός ρόλος της ΔΕΗ στην εγχώρια 
αγορά ηλεκτρισμού και τα περιθώρια ανταγωνι-
σμού από τους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς.
•Η διασύνδεση των ελληνικών νησιών με το 
ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο και η εθνική τους 
σημασία.

•Μπορεί η Ελλάδα να διαδραματίσει πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην αγορά εξόρυξης και παραγωγής 
υδρογονανθράκων της Νοτιοανατολικής Μεσο-
γείου;
•Ποιές είναι οι προοπτικές συνεργασίας και 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας με την Κυπριακή Δη-
μοκρατία κι άλλες χώρες στον τομέα του περι-
βάλλοντος και  των υδρογονανθράκων; 

Μεγάλο ενδιαφέρον για το συνέδριο  
«Φυσικό Αέριο και Ηλεκτρισμός»

Τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
(ΓΕΜΗ) που παρουσίασε η εφημερίδα Καθη-
μερινή αποκαλύπτουν, αν μη τι άλλο, την κα-
τάσταση αδράνειας στην οποία έχει περιέλθει 
η επιχειρηματική δραστηριότητα τους τελευ-
ταίους έξι μήνες, απόρροια της εκκρεμότητας 
που παραμένει, ενώ διανύουμε ήδη τον έβδο-
μο μήνα του έτους αναμένοντας την επίτευξη 
συμφωνίας με τους δανειστές. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ 
από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2015 
ιδρύθηκαν 16.095 νέες επιχειρήσεις όλων των 
νομικών μορφών έναντι 20.110 το αντίστοι-
χο διάστημα του 2014, 20% δηλαδή λιγότερες 
σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Από την άλλη, ο 
αριθμός των διαγραφών κατά το πρώτο εξάμη-
νο του 2015 είναι μικρότερος σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014. Τάση, 
ωστόσο, που δεν αποκλείεται να αλλάξει επί 
τα χείρω, όπως επισημαίνουν παράγοντες της 
αγοράς, μετά τις εξελίξεις των δέκα τελευταί-
ων ημερών και δη της τραπεζικής αργίας και 
των κεφαλαιακών περιορισμών.

Τον Φεβρουάριο του 2015 παρατηρείται το 
υψηλότερο ποσοστό υποχώρησης στη διάρ-
κεια του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος 
έτους, καθώς οι συστάσεις νέων επιχειρήσεων 
υποχώρησαν τον μήνα αυτό κατά 32,6% σε σύ-
γκριση με τον Φεβρουάριο του 2014. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι σε όλους τους μήνες του 2015 
καταγράφεται υποχώρηση των νέων συστάσε-
ων επιχειρήσεων, με τη μικρότερη ποσοστιαία 
υποχώρηση να παρατηρείται τον Μάιο του 
2015. Τον εν λόγω μήνα ιδρύθηκαν 2.961 επι-
χειρήσεις έναντι 3.288 τον Μάιο του 2014, μεί-
ωση δηλαδή κατά 9,9%. Στην πλειονότητά τους 
και συγκεκριμένα σε ποσοστό περίπου 68% οι 
νέες επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 
πρώτου εξαμήνου του 2015 είναι ατομικές 
(11.011 σε σύνολο 16.095 νέων επιχειρήσεων). 
Το 13% των νέων επιχειρήσεων πρόκειται για 
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), 
γνωστές ως οι εταιρείες του ενός ευρώ. Το 64% 
των επιχειρήσεων που έπαψε να λειτουργεί 
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2015 πρόκει-
ται για ατομικές επιχειρήσεις.

Διολισθαίνει στην αδράνεια η επιχειρηματικότητα

N E W S L E T T E R

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

5
Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΜΕΤΡΑ - ΦΩΤΙΑ 12 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3| 9/07/2015

Βελτιωμένο και ενισχυμένο «πακέτο» μέτρων ύψους 10-
12 δισ. ευρώ, ουσιαστικότερες και αποτελεσματικότερες 
μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της άμεσης απόδοσης 
εσόδων στα κρατικά ταμεία, αλλά κυρίως ενίσχυσης της 
αναπτυξιακής τροχιάς της οικονομίας που θα συμβάλει 
στην προσέλκυση επενδύσεων και την καταπολέμηση της 
ανεργίας αναμένεται να παρουσιάσει μέχρι αύριο το πρωί 
το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στους θεσμούς, 
με στόχο να ανάψουν το πράσινο φως στους 28 ηγέτες την 
Κυριακή για να κρατήσουν την Ελλάδα στη Ζώνη του Ευρώ.
Το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη λάβει εντολή από το 
Μέγαρο Μαξίμου να παρουσιάσει πλαίσιο προτάσεων με 
σαρωτικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, αλλά και 
πλήρη ανατροπή του ασφαλιστικού καθεστώτος, που θα 
πείσουν τους εταίρους για τη σαφή στροφή της κυβέρνησης 
στον ρεαλισμό και θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη που 
πρέπει να οικοδομηθεί, μέσω της παραδοχής ότι χρειάζονται 
ουσιαστικές παρεμβάσεις για να αρθούν οι στρεβλώσεις 
και αγκυλώσεις που κρατούν καθηλωμένη την ελληνική 
οικονομία.
Η νέα πρόταση που σχεδιάζει να καταθέσει η κυβέρνηση 
τις επόμενες ώρες θα λαμβάνει ως βάση το αρχικό σχέδιο 
που είχε κατατεθεί στους θεσμούς, των 47 σελίδων, σε 
συνδυασμό με το τελευταίο «πακέτο» Γιούνκερ και τις 
βελτιώσεις που επιθυμεί η ελληνική πλευρά, προκειμένου να 
τηρηθεί η δέσμευση για δίκαιη κατανομή των φορολογικών 
βαρών.
Στο πλαίσιο αυτό, το νέο «πακέτο» θα προβλέπει, μεταξύ 
άλλων, τα εξής:
 Α. Νέο καθεστώς ΦΠΑ με συντελεστές 6% για φάρμακα, 
βιβλία και θέατρα, 13% ξενοδοχεία, ενέργεια, 23% εστίαση 
και τα περισσότερα τρόφιμα, αλλά και διατήρηση της 
έκπτωσης 30% στα νησιά του Αιγαίου.
Με το εν λόγω καθεστώς επέρχονται φυσικά οι εξής αλλαγές 
στην αγορά: 
- αυξάνεται από το 13% στο 23% ο συντελεστής ΦΠΑ για: • 
όλα τα μεταποιημένα, συσκευασμένα και κονσερβοποιημένα 
τρόφιμα (μακαρόνια, ρύζι και όσπρια πωλούμενα 
σε συσκευασίες, μπισκότα, σοκολάτες, πατατάκια, 
τσιπς, κονσέρβες, αναψυκτικά, συσκευασμένοι χυμοί, 
κατεψυγμένα τρόφιμα, γλυκά, παγωτά, μαρμελάδες, 
επεξεργασμένο και συσκευασμένο ψωμί, σάντουιτς, 
προμαγειρεμένο φαγητό, έτοιμο φαγητό σε συσκευασίες, 
τοματοπολτοί, σάλτσες σε κονσέρβες κ.λπ.) • τις υπηρεσίες 
μεταφορών (εισιτήρια λεωφορείων, τρένων, αεροπλάνων, 
πλοίων, κόμιστρα ταξί) • τα σερβιριζόμενα είδη σε 
καταστήματα μαζικής εστίασης, • τις υπηρεσίες επισκευής 
παλαιών κατοικιών, • τις δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας 
που παρέχονται από ιδιωτικά θεραπευτήρια, • τα εισιτήρια 
θεαμάτων (κινηματογράφων κ.λπ., πλην θεάτρων).
Οι τιμές όλων των παραπάνω ειδών και υπηρεσιών θα 
αυξηθούν άμεσα κατά 8,85%, καθώς θα είναι αδύνατο για 

τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών 
να «απορροφήσουν» την αύξηση του ΦΠΑ κρατώντας 
αμετάβλητες τις τιμές τους.
- αυξάνεται ο συντελεστής ΦΠΑ για τις υπηρεσίες διαμονής 
στα ξενοδοχεία από το 6,5% στο 13%, με συνέπεια οι τιμές 
των υπηρεσιών και των προϊόντων αυτών να αυξηθούν κατά 
6,1%.
Τα βασικά και φρέσκα είδη διατροφής, το ηλεκτρικό ρεύμα, 
το νερό, το φυσικό αέριο θα παραμείνουν στο 13%.
- για φάρμακα, εκδόσεις βιβλίων και εισιτήρια θεάτρου ο 
συντελεστής θα μειωθεί ελάχιστα από το 6,5% στο 6%.
Το φορολογικό «πακέτο» βέβαια περιλαμβάνει κι άλλα 
μέτρα, τα οποία, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», 
προβλέπουν: 
1. Αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης και ενσωμάτωσή της 
στη φορολογική κλίμακα.
2. Αυστηρότερα κριτήρια για να χαρακτηριστεί κάποιος 
αγρότης.
3. Θέσπιση νέου καθεστώτος όσον αφορά την έκπτωση 
φόρου για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, προκειμένου 
να χτίσουν το αφορολόγητο όριο των 9.500 ευρώ.
4. Επιβολή ΕΝΦΙΑ και φέτος και το 2016, με έσοδα ύψους 
2,65 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και ανεξάρτητα από την 
αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
5. Διεύρυνση της έννοιας της φοροδιαφυγής.
6. Κατάργηση των προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων.
7. Δημιουργία αυτόνομης φορολογικής διοίκησης.
8. Αποβολή από τις ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο 
όσων δεν πληρώνουν τρέχουσες υποχρεώσεις προς εφορία 
και ταμεία.
9. Αποβολή από τη ρύθμιση των 100 δόσεων όσων έχουν 
εισοδηματική ικανότητα να πληρώσουν νωρίτερα από τη 
λήξη της ρύθμισης και εφαρμογή επιτοκίων αγοράς στη 
ρύθμιση.
10. Αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ από τις 
10.000 ευρώ στις 25.000 ευρώ.
11. Αύξηση του συντελεστή του φόρου πολυτελούς 
διαβίωσης από το 10% στο 13%.
12. Αύξηση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων 
από το 26% στο 28%.
Β. Ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα, καθώς η κυβέρνηση 
φέρεται ότι τελικά θα προτείνει την πλήρη εφαρμογή 
του νόμου Λοβέρδου - Κουτρουμάνη για τη χορήγηση 
βασικής και αναλογικής σύνταξης σε όσους θεμελιώνουν 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Από την άλλη πλευρά θα ζητήσει την αναβολή της 
εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος 
(μεταρρύθμιση του 2012 για τα ταμεία επικουρικής 
ασφάλισης και πρόνοιας) μέχρι τον ερχόμενο 
Οκτώβριο, οπότε θα τεθεί σε ισχύ το νέο ασφαλιστικό 
που θα περιλαμβάνει και το «μπλόκο» στις πρόωρες 
συνταξιοδοτήσεις που έχει συμφωνηθεί μαζί με την 
αυξημένη ποινή - μείωση 16% για κάθε χρόνο νωρίτερης 
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εξόδου σε σχέση με τα έτη τα οποία θα προστίθενται έτσι 
ώστε κανείς να μη συνταξιοδοτείται πριν από τα 67 ή τα 62 
με 40 χρόνια ασφάλισης έως το 2022.

ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑΤΑ ΠΛΗΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-21 | 9/07/2015

Με εξαίρεση τα τρόφιμα και τα καύσιμα, ο τζίρος στα εμπορικά 
καταστήματα πραγματοποίησε ελεύθερη πτώση κατά το 
διάστημα από τις 27 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου 2015, με τις 
εκτιμήσεις των εμπόρων να κάνουν λόγο για μείωση που 
φτάνει ακόμη και το 70%.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανακοίνωση του δημοψηφίσματος 
το βράδυ της 26ης Ιουνίου και τα όσα ακολούθησαν με την 
επιβολή τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισμών από 
τις 29 Ιουνίου έως και σήμερα, είχαν ως αποτέλεσμα τη στροφή 
των καταναλωτών προς τα προϊόντα που θεωρούν πρώτης 
ανάγκης. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι αν και καταγράφεται 
αύξηση του τζίρου στα καταστήματα τροφίμων και στα πρατήρια 
καυσίμων, η οποία μεσοσταθμικά υπολογίζεται σε 30%, αυτή 
δεν φτάνει για να αντισταθμίσει τις συνολικές απώλειες στην 
αγορά. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ινστιτούτου 
Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ), ο τζίρος 
στα καταστήματα εκτός τροφίμων και καυσίμων εκτιμάται ότι 
διαμορφώθηκε στο εξεταζόμενο δεκαήμερο σε περίπου 131 
εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο τα προηγούμενα χρόνια 
ο τζίρος διαμορφωνόταν σε περίπου 436 εκατ.
ευρώ. Αν μη τι άλλο, λοιπόν, οι κλάδοι του λιανεμπορίου που 
δεν σχετίζονται με την πώληση τροφίμων ή καυσίμων, έχουν 
χάσει μόλις σε δέκα ημέρες πάνω από 300 εκατ. ευρώ. Η 
συνέχιση, μάλιστα, της τραπεζικής αργίας και των κεφαλαιακών 
περιορισμών αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικές αρνητικές 
επιπτώσεις τόσο στον τζίρο, όσο φυσικά και στην απασχόληση 
στο λιανεμπόριο.
Την ίδια περίοδο, εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά περίπου 
30% ο τζίρος στα καταστήματα τροφίμων και στα πρατήρια 
καυσίμων. Έτσι, ενώ υπό κανονικές συνθήκες υπολογίζεται 
ότι στο δεκαήμερο 27/6 έως 7/7 ο τζίρος στις δύο αυτές 
κατηγορίες καταστημάτων θα διαμορφωνόταν (με βάση την 
εμπειρία των προηγούμενων ετών) σε 649 εκατ .ευρώ, λόγω 
της μεγάλης προσέλευσης των καταναλωτών όλες αυτές τις 
ημέρες στα σούπερ μάρκετ και στα πρατήρια καυσίμων, ο 
τζίρος τους υπολογίζεται ότι εκτοξεύθηκε στα 844 εκατ. ευρώ. 
Με άλλα λόγια, το όφελος στον κλάδο τροφίμων και καυσίμων 
υπολογίζεται σε περίπου 195 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια ώρα οι 
απώλειες στους άλλους κλάδους μέσα μόνο σε δέκα ημέρες 
εκτιμώνται σε 305 εκατ. ευρώ. Θα μπορούσε να πει δηλαδή 
κάποιος ότι n καθαρή απώλεια για το λιανεμπόριο ανέρχεται 
ήδη σε 110 εκατ. ευρώ. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι ότι 
δεν μπορεί να γίνει αυτός ο συμψηφισμός, υπό την έννοια ότι 
οι συνέπειες από την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά 
είναι διαφορετικές για κάθε επιχείρηση και διαμορφώνονται 
αναλόγως του μεγέθους τους, του προσωπικού που 

απασχολούν, καθώς και των υποχρεώσεων που είχαν πριν 
από την τραπεζική αργία και τα capital controls. Άλλωστε, 
ακόμη και οι κλάδοι που επωφελήθηκαν τις τελευταίες ημέρες 
από τον πανικό που επικράτησε στους καταναλωτές, θα 
υποστούν και αυτοί απώλειες εάν δεν ομαλοποιηθεί γρήγορα η 
κατάσταση.
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Η αμερικανική κυβέρνηση προειδοποίησε χθες την Ευρώπη 
ότι το να μην αποτρέψει μια χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κατάρρευση της Ελλάδας θα συνιστούσε ένα γεωπολιτικό 
λάθος.
"Νομίζω ότι το άγνωστο συνιστά έναν κίνδυνο για την 
ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία... Νομίζω ότι σε 
γεωπολιτικό επίπεδο είναι ένα λάθος". Ο υπουργός 
Οικονομικών των ΗΠΑ Τζακ Λιου δήλωσε ότι βρίσκεται σε 
συνεχή επαφή με τους ευρωπαίους αξιωματούχους σχετικά με 
το ελληνικό ζήτημα.
Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Guardian, στην ομιλία 
που εκφώνησε στο Ινστιτούτο Brookings στην Ουάσιγκτον ο 
Λιου προειδοποίησε επιπλέον ότι το χρέος της Ελλάδας δεν 
είναι βιώσιμο, επαναλαμβάνοντας τις ανησυχίες που έχει 
εκφράσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο ίδιος έκανε λόγο 
για μια "βαθιά" απροθυμία μεταξύ ορισμένων ευρωπαϊκών 
χωρών να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό.
Παράλληλα, σε ανοιχτή επιστολή τους πέντε κορυφαίοι 
οικονομολόγοι καλούν τη γερμανίδα καγκελάριο Άγκελα 
Μέρκελ να κάνει τα θαρραλέα και γενναιόδωρα βήματα που 
χρειάζονται προς την Ελλάδα και θα ωφελήσουν την Ευρώπη 
για τις επόμενες γενιές. Την επιστολή προς την αμερικανική 
σοσιαλφιλελεύθερη επιθεώρηση Nation υπογράφουν οι 
οικονομολόγοι: Χάινερ Φλάσμπεκ, Τομά Πικετί, Τζέφρι Ντ. 
Ζακς, Ντάνι Ρόντρικ, Σάιμον Ρεν-Λιούις, σημειώνοντας πως "η 
λιτότητα δεν λειτουργεί" και απαιτείται "μείωση του χρέους".
Στη συζήτηση που ακολούθησε μετά την ομιλία του έλληνα 
πρωθυπουργού στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου, 
παίρνοντας τον λόγο ο ισπανός ευρωβουλευτής και επικεφαλής 
του Podemos Πάμπλο Ιγκλέσιας υπογράμμισε ότι "οι καιροί 
αλλάζουν και πολύ σύντομα θα είμαστε εμείς οι πιο δυνατοί".
"Η Ελλάδα πρέπει να μπορέσει να αναπνεύσει. Δεν μπορεί 
να δώσει άλλα ανταλλάγματα", τόνισε σε συνέντευξή του στο 
γερμανικό ραδιόφωνο ο γάλλος ευρωβουλευτής και ιδρυτής 
του Κόμματος της Αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν. Ο Μελανσόν 
έκανε λόγο "για εκφοβισμό και απειλές" εναντίον της Ελλάδας, 
ενώ επέρριψε την ευθύνη κυρίως στη Γερμανία για την 
αποτυχία αντιμετώπισης της κρίσης στην Ελλάδα.
"Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά περισσότερη αλληλεγγύη, η Λεπέν 
λιγότερη, με το 'όχι' κέρδισε ο λαός της αριστεράς, οι νέοι 
χωρίς δουλειά, οι άνεργοι, οι φοιτητές", δηλώνει στις ιταλικές 
εφημερίδες "Λα Ρεπούμπλικα" και "Ιλ Φάτο Κουοτιντιάνο" 
ο Πιερλουίτζι Μπερσάνι, πρώην επικεφαλής του ιταλικού 
Δημοκρατικού Κόμματος.


