
Παράλληλα με τις παρατάσεις που δόθηκαν για την υποβολή φορολογικών δηλώσε-
ων, το ΥΠΟΙΚ προχώρησε και σε παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλω-

σης Ε9 για τη μεταβολή στοιχείων ακινήτων μέχρι 26 Αυγούστου 2015.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αμφισβητούν οι 
εισαγγελείς το 
«ακαταδιώκτο» 
της διοίκησης του 
ΤΑΙΠΕΔ, εξέλιξη 
που θα αποτελέσει 
ζήτημα ενόψει της 
συζήτησης για τη 
θεσμοθέτηση νέου 
ταμείου για τη δη-
μόσια περιουσία.

ΣΗΜΕΡΑ
ΔΙώξΕΙς γΙΑ ςυμβΑςΕΙς Του ΤΑΙΠΕΔ

Αμφισβητούν οι  
εισαγγελείς το «ακαταδίωκτο»

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

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

Ποινικές διώξεις για κακουργήματα 
ασκήθηκαν από την εισαγγελία Δια-
φθοράς σε βάρος μελών του ΔΣ του 
ΤΑΙΠΕΔ και των μελών του συμβου-
λίου εμπειρογνωμόνων του ταμείου, 
σχετικά με την πώληση και επαναμί-
σθωση 28 ακινήτων του δημοσίου. Η 
έρευνα ξεκίνησε μετά από μηνυτήρια 
αναφορά που επέβαλαν δικηγόροι 
του Πειραιά και διενήργησαν οι επί-
κουροι εισαγγελείς κατά της διαφθο-
ράς Ιωάννης Σέβης και Αγγελική Τρι-
ανταφύλλου. Σύμφωνα με το πόρισμα 
ασκήθηκε ποινική δίωξη για
•Απιστία στην υπηρεσία σε βάρος 
των μελών του συμβουλίου εμπειρο-
γνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ με την επιβα-
ρυντική περίσταση του 1608 και με 
ζημιά που υπερβαίνει τα €580 εκατ.
•Υπεξαίρεση με βάση το νόμο 
1608/50 περί καταχραστών δημοσίου 
χρήματος, σε βάρος τριών μελών του 
διοικητικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ.
Σύμφωνα με δικηγορικές πηγές, η δί-
ωξη που ασκήθηκε, δεν είναι εύκολο 
να υποστηριχθεί σε αίθουσα δικαστη-
ρίου καθώς για την ολοκλήρωση της 
συμφωνίας έχει γνωμοδοτήσει και 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ με βάση 
τον καταστατικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ 
«για πράξεις ή παραλείψεις τους που 
έχουν την έγκριση του επιστημονικού 
συμβουλίου κι έχουν περάσει από την 
κρίση του ελεγκτικού συνεδρίου δεν 
έχουν καμία ποινική ή αστική ευθύ-
νη».
Η συναλλαγή για την πώληση και 
επαναμίσθωση των ακινήτων ολο-

κληρώθηκε το Μάιο του 2014 με 
ομόφωνη εισήγηση του συμβουλίου 
εμπειρογνωμόνων και απόφαση του 
Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ. Καταρτίστηκαν δυο 
συμβάσεις πώλησης και 28 συμβά-
σεις επαναμίσθωσης για 20 χρόνια 
για λογαριασμό του ελληνικού δημο-
σίου με αντισυμβαλλόμενο μέλη το 
ελληνικό δημόσιο και δυο αναδόχους 
(Eurobank Properties, Εθνική Παν-
γαία). Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 
€261 εκατ. ευρώ, ενώ το δημόσιο 
ανέλαβε την υποχρέωση να κατα-

βάλλει ετησίως μισθώματα που για 
το πρώτο έτος ανέρχονταν σε €25,5 
εκατ. Το πόρισμα που οι εισαγγελείς 
θα κληθούν να υποστηρίξουν στα δι-
καστήρια ποσοτικοποιεί την απώλεια 
εσόδων από πλευράς δημοσίου σε 
€580 εκατ. και εντοπίζει παραλήψεις 
στο εκτιμητικό έργο βάσει του οποίου 
συνήφθη η συμφωνία. 

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

•  Διώξεις για συμβάσεις του ΤΑΙΠΕΔ 
– Αμφισβητούν οι εισαγγελείς το 
«ακαταδίωκτο» (σελ.1)

•  Παράταση για τις επιταγές ζητά ο 
ΣΑΤΕ (σελ.3)

•  Άμεσες τραπεζικές ρυθμίσεις για τις 
επιχειρήσεις ζητά το ΕΒΕΠ (σελ.3) 

•  Ξεκίνησε η τράπεζα των BRICS 
(σελ.4)

•  Στον εισαγγελέα στέλνει η κυβέρ-
νηση υποθέσεις δανείων της ΑΤΕ 
(σελ.4)

•  Το νέο πάρκο απολιθωμάτων Νησιώ-
πης Λέσβου (σελ.2)

•  Εκδήλωση με θέμα «Η συμβολή του 
ΕΜΠ στην αναστήλωση του Γεφυριού 
της Πλάκας» (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

Εκδήλωση με θέμα: «Η συμβολή του ΕΜΠ στην 
αναστήλωση του Γεφυριού της Πλάκας» θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου 2015 και ώρα 6 μ.μ. 
στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών (Κλεισθένους 
15, 7ος όροφος, Αθήνα), από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο.
  «Η κατάρρευση του γεφυριού της Πλάκας ήταν 
ένα πραγματικό σοκ για την κοινωνία της Ηπεί-
ρου, αλλά και της Ελλάδας γενικότερα, τονίζεται 
σε σχετική ανακοίνωση. Το γεφύρι της Πλάκας 
διαθέτει εμβληματικό χαρακτήρα, ο οποίος δια-
μορφώνεται από τη θέση του, σε ένα τοπίο ιδιαί-
τερου φυσικού κάλλους πάνω από έναν ορμητικό 
ποταμό, από την τεχνική του αρτιότητα, αλλά και 
από την ιστορία του. Πάνδημη υπήρξε η απαίτηση 
για την άμεση και άρτια αναστήλωσή του.
Και η ανακοίνωση του ΕΜΠ συνεχίζει:
«Από την πρώτη στιγμή, το Ε.Μ.Π., το οποίο δια-
τηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Ήπειρο, πατρίδα 
των ιδρυτών και μεγάλων ευεργετών του, διέθεσε 
το επιστημονικό δυναμικό του στην υπηρεσία 
αυτής της προσπάθειας. Μια μεγάλη ομάδα 
καθηγητών, ειδικοί επιστήμονες τόσο σε θέματα 
αναστήλωσης μνημείων όσο και διαφόρων 
άλλων επιστημονικών τομέων απαραίτητων για 
το περίπλοκο τεχνικό αυτό εγχείρημα, ανέλαβε 
δράση με στόχο την πρότυπη αποκατάσταση του 
Γεφυριού. Πολύτιμη υπήρξε, επίσης, η συμβολή 
δεκάδων ερευνητών του Ε.Μ.Π. Η όλη προσπά-

θεια αποτελεί ένα εξέχον παράδειγμα διεπιστη-
μονικής προσέγγισης ενός σύνθετου τεχνικού 
προβλήματος. Η Ομάδα γρήγορα ανέπτυξε ένα 
κοινό κώδικα επικοινωνίας για την αντιμετώ-
πιση μιας κατάστασης σοβαρής και σύνθετης, 
συνεργάστηκε αρμονικά και με υψηλή αποτελε-
σματικότητα».
  Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτε-
λέσματα της πρώτης φάσης της  συμβολής του 
Ε.Μ.Π. στην υπόθεση της αναστήλωσης του Γεφυ-
ριού της Πλάκας. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσι-
αστούν οι βασικές αρχές της αναστήλωσης και ο 
σχεδιασμός των απαραίτητων έργων, σημαντικές 
πληροφορίες για τον αρχικό τρόπο κατασκευής, 
ο τρόπος ανάκτησης της ακριβούς μορφής του 
Γεφυριού, η κατεύθυνση των έργων θεμελίωσης, 
η αντισεισμική προστασία, οι υδρολογικές και 
υδραυλικές παράμετροι της αναστήλωσης, η προ-
μελέτη του ικριώματος, θέματα περιβαλλοντικής 
προστασίας και διαχείρισης κινδύνου και άλλα 
κρίσιμα θέματα που θεμελιώνουν έναν ασφαλή 
δρόμο για την επιτυχή αναστήλωση του Γεφυριού 
της Πλάκας. 
Το Ε.Μ.Π. με το επιστημονικό του δυναμικό και 
την τεχνογνωσία του προσφέρεται να παρα-
κολουθεί από κοντά τις διαδικασίες μέχρι την 
ολοκλήρωση του έργου. Η πρωτοβουλία για τις 
διαδικασίες αυτές ανήκει στο Υπουργείο Πολιτι-
σμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πρότυπο ανάδειξης και προστασίας της 
παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς και καλή 
πρακτική σε διεθνές επίπεδο χαρακτήρισαν οι 
ειδικοί επιστήμονες, καθώς και διευθυντές και 
στελέχη Γεωπάρκων από όλο τον κόσμο, το 
νέο θαλάσσιο Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους 
Νησιώπης. 
Το νέο πάρκο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο 
ειδικών ενημερωτικών ημερίδων που οργα-
νώθηκαν από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου σε ειδικούς 
επιστήμονες, διευθυντές και στελέχη Γεωπάρ-
κων οι οποίοι ασχολούνται με θέματα ανάδει-
ξης φυσικών μνημείων και διαθέτουν μεγάλη 
εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης γεωτουρισμού 
και τουρισμού υπαίθρου. Στις ενημερωτικές 
ημερίδες συμμετείχαν: διευθυντές και στελέχη 
που προέρχονται από παράκτια και νησιωτικά 
γεωπάρκα, ειδικοί επιστήμονες και στελέχη 
από την UNESCO και το Παγκόσμιο Δίκτυο 
Γεωπάρκων προερχόμενοι από 13 χώρες από 
όλο τον κόσμο: ΗΠΑ, Κίνα, Ταϊλάνδη, Βέλγιο, 
Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία, Τσεχία, Κύπρο και 
Ελλάδα που συμμετείχαν στο Διεθνές Θερινό 
Σχολείο Γεωπάρκων.

Το νέο πάρκο  
απολιθωμάτων Νησιώπης 

Λέσβου

«Η συμβολή του ΕΜΠ στην αναστήλωση  
του Γεφυριού της Πλάκας»  

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
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Παράταση για τις επιταγές ζητά ο ΣΑΤΕ

Άμεσες τραπεζικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις  
ζητά το ΕΒΕΠ

Παράταση 15 ημερών για να μην θεωρηθούν ακάλυπτες οι τραπεζικές 
επιταγές των μελών του –μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας- ζητά ο Πα-
νελλήνιος ςύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ςΑΤΕ). Όπως αναφέρεται σε 
επιστολή που εστάλη την Τρίτη από το ςΑΤΕ στο υπουργείο οικονομικών, 
την Τράπεζα της Ελλάδας και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, «χιλιάδες 
επιταγές με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος της τρα-
πεζικής αργίας, έχουν καταστεί ακάλυπτες χωρίς να ευθύνονται γι’ αυτό οι 
εκδότες τους». ςύμφωνα με εκτιμήσεις των εκπροσώπων του κατασκευα-
στικού κλάδου, όπως αποτυπώνονται στο ρεπορτάζ του Προκόπη γιόγιακα 
για ΤΑ ΝΕΑ, το ύψος των επιταγών αγγίζει περίπου τα 100 εκατομμύρια 
ευρώ. Από το ςΑΤΕ θεωρούν ότι η παράταση θα πρέπει να καλύψει εκτός 
από όλες τις επιταγές με ημερομηνία λήξης εντός του διαστήματος της 
τραπεζικής αργίας και αυτές που έχουν ημερομηνία λήξης έως και 10 
μέρες μετά τη λήξη της. Και αυτό πρέπει να γίνει, όπως υποστηρίζουν οι 
κατασκευαστές προκειμένου να δοθεί ο ζωτικός χώρος στις επιχειρήσεις 
να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα στα τραπεζικά ιδρύματα για την προ-
εξόφληση των εγκεκριμένων πιστοποιήσεων τους. ςτο μεταξύ, όπως επι-
σημαίνει, ο πρόεδρος του ςυνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ςΑΤΕ) Ζαχα-
ρίας Αθουσάκης εξαιτίας των capital controls έχουν σταματήσει τα έργα 
σε όλα τα εργοτάξια. «Και η επανεκκίνηση των έργων δεν προβλέπεται 
πριν από τα μέσα ςεπτεμβρίου», συμπληρώνει. ςύμφωνα με τον πρόεδρο 
του ςΑΤΕ, το σταμάτημα των έργων έχει ως συνέπεια 40.000 εργαζόμενοι 
στα εργοτάξια όλης της χώρας είτε να έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα είτε 
να έχουν απολυθεί από την ημέρα που επιβλήθηκαν τα capital controls. 
Όπως αναφέρουν πηγές από τον κατασκευαστικό χώρο, οι περιορισμοί 
που έχουν επιβληθεί στις τράπεζες έχουν στερήσει την αγορά από ρευστό. 
Την ίδια ώρα, οι προμηθευτές πρώτων υλών ζητούν μόνο μετρητά γεγονός 
που έχει μπλοκάρει τη συνέχιση των έργων.
ο ςΑΤΕ σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι προκειμένου οι επιχειρήσεις να 
λειτουργήσουν υποτυπωδώς κατά το διάστημα της «τραπεζικής αργίας», 
εκδόθηκαν επιταγές προς πληρωμή προμηθευτών, συνεργατών, αλλά και 

υποχρεώσεων προς το δημόσιο (φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κλπ.). οι 
επιταγές αυτές, με βάση την ΠΝΠ, από σήμερα και για ένα οκταήμερο, 
μπορούν να κατατεθούν από τους κατέχοντες στις τράπεζές τους για εξό-
φληση, πλην, όμως, δεν μπορούν και να εξοφληθούν, αφού οι επιχειρή-
σεις που τις εξέδωσαν, με βάση την ίδια ΠΝΠ, απαγορεύεται να προεξο-
φλήσουν εγκεκριμένους λογαριασμούς, οι οποίοι είχαν εκδοθεί προ και 
κατά τη διάρκεια της «τραπεζικής αργίας» αλλά και να έχουν πρόσβαση 
στους πιστοληπτικούς λογαριασμούς τους και έως του ορίου που προβλέ-
πουν οι συμβάσεις τους με τις τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις 
- και όχι μόνο οι εργοληπτικές - δεν μπορούν να καλύψουν τα ποσά των 
επιταγών που έχουν εκδώσει και κατά συνέπεια θα παραπεμφθούν μαζι-
κά στον «Τειρεσία» με όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται κάτι τέτοιο για 
το μέλλον της ύπαρξής τους, κι αυτό παρά την προειδοποίηση που είχε 
κάνει ο ςΑΤΕ πριν μια εβδομάδα.
ςύμφωνα με τον ςΑΤΕ, τα παραπάνω επιτείνονται από το γεγονός ότι οι ερ-
γοληπτικές επιχειρήσεις δεν έχουν εισπράξει επί πέντε και πλέον μήνες 
εγκεκριμένους λογαριασμούς έργων ΕςΠΑ, λόγω της στάσης πληρωμών  
που ξεκίνησε πριν τον μάρτιο, ενώ παράλληλα δεν προωθούνται προς 
έγκριση και κατανομή πιστοποιημένες εργασίες που έχουν εκτελεστεί με 
δαπάνη των εργοληπτών. 
Είναι φανερό, ότι εξαιτίας της κατάστασης που επικράτησε στο τραπεζικό 
σύστημα το τελευταίο διάστημα, κυρίως, όμως, λόγω των αβλεψιών ή και 
της άγνοιας των συντακτών της ΠΝΠ, ο κίνδυνος της διάλυσης της όποιας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν είναι απλώς ορατός, αλλά μια πραγ-
ματικότητα που θα βιώσει τις αμέσως επόμενες ημέρες η χώρα, ενώ τυ-
πικά οι τράπεζες είναι και πάλι ανοιχτές. ο ςΑΤΕ, καλεί τους αρμόδιους 
υπουργούς, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 
να αναλάβουν αμέσως πρωτοβουλίες για να αποτραπεί η εξόχως επικίν-
δυνη αυτή κατάσταση για τις επιχειρήσεις, οι οποίες με υπαιτιότητα του 
Δημοσίου δεν μπορούν να εισπράξουν τις αμοιβές τους από τους πόρους 
του ΕςΠΑ. 

Πέντε άμεσες νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των επιχειρήσε-
ων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας ζητά το Εμπορικό και βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕβΕΠ) προκειμένου, όπως αναφέρει, να αποκα-
τασταθεί γρηγορότερα η ομαλότητα. Το ΕβΕΠ ζητά συγκεκριμένα:
1.Παράταση της προθεσμίας εξόφλησης επιταγών προς αποφυγή της 
μαύρης λίστας του Τειρεσία. Πρόκειται για επιταγές που σύμφωνα με το 
ΕβΕΠ ίσως ξεπερνούν τα 6 δισ. ευρώ, οι οποίες έχουν εκδοθεί και οπι-
σθογραφηθεί από πολλές επιχειρήσεις και έχουν λήξει από 30/6 έως 20/7. 
με το υπάρχον καθεστώς, οι επιταγές αυτές, θα πρέπει να εξοφληθούν, 
εντός 8 ημερών, από το άνοιγμα των τραπεζών, το αίτημα είναι να δοθεί 
παράταση τουλάχιστον μέχρι τέλος του μήνα.
2.Να επιτραπούν τα εμβάσματα για πληρωμή των προμηθευτών στο εξω-
τερικό με χρήση των ποσών που προέρχονται είτε από καταθέσεις μετρη-
τών είτε από πιστώσεις που προέρχονται από το εξωτερικό.
3.Να δοθεί προτεραιότητα στις επιχειρήσεις για πρόσβαση στις τραπεζι-
κές θυρίδες προκειμένου να πάρουν επιταγές πελατών τους, που έχουν 
εναποθέσει πριν το κλείσιμο των τραπεζών.
4.Να τεθεί όριο ανάληψης μετρητών από εταιρικούς λογαριασμούς όψεως 
για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των επιχειρήσεων. Ειδι-

κότερα, για τους δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
το οποίο δεν διαθέτει, ούτε web-banking, ούτε μηχανήματα αυτόματης 
ανάληψης, προτείνεται ένα μέρος των προθεσμιακών λογαριασμών, να 
μετατραπούν σε λογαριασμούς Ταμιευτηρίων ή να μπορούν να μεταφερ-
θούν σε υπάρχοντες λογαριασμούς άλλων τραπεζών, ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα αναλήψεων, αλλά και πληρωμής των υποχρεώσεων.
5.Δημιουργία υποεπιτροπών ελέγχου σε κάθε συστημική τράπεζα για τα 
εμβάσματα εξωτερικού και τη δυνατότητα κάθε υποκατάστημα να δέχεται 
το φυσικό φάκελο εισαγωγής με τα δικαιολογητικά όπως τιμολόγια, δια-
σαφήσεις, φορτωτικές κ.ά.
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Το άνοιγμα της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας 
(NDB) των χωρών BRICS - Βραζιλίας, Ρωσίας, 
Ινδίας, Κίνας και Νότιας Αφρικής - χαιρέτισε 
χθες ο Κινέζος υπουργός Οικονομικών Λου 
Τζιγουέι, κατά την τελετή έναρξης λειτουργίας 
της στη Σανγκάη, όπως μεταδίδει το πρακτορείο 
Bloomberg. Η τράπεζα έχει αρχικό κεφάλαιο 
50 δισ. δολαρίων, το οποίο στα-
διακά θα αυξηθεί σε 100 δισ. 
δολάρια.
Η NBD, δήλωσε ο Κινέζος 
υπουργός, θα βοηθήσει στην 
ανάκαμψη και ανάπτυξη των 
αναδυόμενων οικονομιών. Μπο-
ρεί να προωθήσει τη συνεργασία 
μεταξύ των αναπτυσσόμενων 
χωρών, χωρίς να υπονομεύσει 
τους ρόλους των υφιστάμενων 
τραπεζών, όπως της Παγκόσμι-
ας Τράπεζας, σημείωσε ο Λου. 
«Η στήριξη της NDB για την κα-
τασκευή υποδομών θα μειώσει 

αποτελεσματικά τη στενότητα που περιορίζει τις 
αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες επί 
μακρόν και θα στηρίξει την αναβάθμιση και την 
ανάπτυξη των οικονομιών τους», δήλωσε ακόμη 
ο υπουργός, προσθέτοντας: «Η NDB είναι ένα 
νέο μέλος και εταίρος στο σύστημα παγκόσμιας 
ανάπτυξης».

Αν και στις χώρες BRICS αντιστοιχεί περίπου το 
ένα τέταρτο της παγκόσμιας οικονομίας, αυτές 
και οι γείτονές τους εξαρτιόνταν επί μακρόν από 
δάνεια της Παγκόσμιας Τράπεζας, που καθοδη-
γείται από τις ΗΠΑ, καθώς και της Ασιατικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας υπό την καθοδήγηση 

της Ιαπωνίας. Η Κίνα ηγείται, επίσης, 
της δημιουργίας της Ασιατικής Τρά-
πεζας Επενδύσεων σε Υποδομές 
(AIIB) με κεφάλαια ύψους 100 δισ. 
δολαρίων. Η τράπεζα των BRICS θα 
συνεργάζεται με την AIIB, δήλωσε ο 
Πρόεδρος της, ο Κουνταπούρ Βάμαν 
Κάματ, σημειώνοντας ότι θα αναζη-
τά λύσεις για επιτόπου χρηματοδό-
τηση, όπως την πρόσβαση σε αγο-
ρές χρήματος και κεφαλαίων στις 
χώρες BRICS. «Θα είμαστε ανοικτοί 
όσον αφορά τα μέσα που θα χρησι-
μοποιούμε για τη χρηματοδότηση 
των έργων», δήλωσε ο Κάματ.

Ξεκίνησε η τράπεζα των BRICS

Στην εισαγγελία διαβιβάστηκε το πόρισμα για παράνομα δάνεια 
που χορηγήθηκαν από την Αγροτική Τράπεζα από το 2000 έως 
το 2012. Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας Παναγιώτη Νι-
κολούδη αφορά παράνομες χορηγήσεις δανείων από την ΑΤΕ 
σε διάφορα πρόσωπα και φορείς. Η ζημιά του Δημοσίου από 
την υπόθεση, σύμφωνα με τον κ. Νικολούδη, φτάνει τα 5 δισ. 
ευρώ ενώ όπως ανακοίνωσε για ορισμένα από τα εμπλεκόμενα 
πρόσωπα ζητήθηκε και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Η 
ανακοίνωση του κ. Νικολούδη έχει ως εξής:
"Από την Αρχή του άρθρ. 7 του ν.3691/2008 διαβιβάσθηκε στην 
Εισαγγελία της Αθήνας «Πόρισμα» σχετικά με τις παράνομες χο-
ρηγήσεις δανείων από την Αγροτική Τράπεζα σε διάφορα πρό-
σωπα και φορείς κατά το χρονικό διάστημα από το 2000 μέχρι 
το 2012. Με το πόρισμα αυτό και τη σχετική Έκθεση Ελέγχου 
της Τράπεζας της Ελλάδος τεκμηριώνεται η ποινικά αξιόλογη 
συμπεριφορά όσων διοίκησαν την ΑΤΕ και όσων παρανόμως 
έλαβαν δάνεια τα οποία ουδέποτε επέστρεψαν. Για κάποιους 
από αυτούς ζητήθηκε η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Χω-
ρίς καμία αμφιβολία η περίπτωση της ΑΤΕ αποτελεί ένα από τα 
μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών, 
αφού η εν τέλει ζημία του Δημοσίου από την εγκληματική αυτή 
δραστηριότητα φτάνει τα 5 δισεκατομμύρια Ευρώ. Το παραπάνω 
Πόρισμα αφορά δείγμα μόνο του συνολικού αριθμού των πα-
ρανόμως χορηγηθέντων και ουδέποτε επιστραφέντων δανείων. 
Εμείς ανοίξαμε το δρόμο και τώρα είναι η σειρά της τακτικής Δι-
καιοσύνης να προχωρήσει στο δρόμο αυτό και να διεκπεραιώσει 
το πραγματικά δύσκολο έργο της απόδοσης ευθυνών για κάθε 
ένα από τα 1300 αγύριστα δάνεια. Είμαστε βέβαιοι ότι, παρά τις 
δυσκολίες χειρισμού αυτής της τεράστιας σε όγκο υπόθεσης, 

η Δικαιοσύνη θα επιτελέσει το καθήκον της με επιτυχία. Ήδη 
όμως αποκαλύπτονται όλα εκείνα για τα οποία κατ΄ επανάλη-
ψη κάναμε λόγο και τώρα πλέον έχουν συγκεκριμένο σχήμα και 
μορφή και κυρίως έχουν συγκεκριμένα ονόματα, έστω κι αν έχει 
αποκαλυφθεί μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Η ποινική έρευ-
να, που θα ακολουθήσει, θ’ αποκαλύψει ολόκληρο το παγόβουνο 
και τότε θα γίνει σε όλους σαφές ότι το «σκάνδαλο της ΑΤΕ» δεν 
είναι απλά και μόνο ένα οικονομικό σκάνδαλο αλλά πρωτίστως 
και κυρίως ένα διαρκές, διαχρονικό και καλοσχεδιασμένο πολι-
τικό σκάνδαλο, που βαρύνει όλους σχεδόν εκείνους που είχαν 
την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας, κατά το χρονικό διάστη-
μα που αναφέρθηκε παραπάνω. Η ΑΤΕ δεν είναι απλά μια Τρά-
πεζα που χρεοκόπησε. Η ΑΤΕ χρησιμοποιήθηκε επί σειρά ετών 
ως η δεξαμενή από την οποία οι κατά περίπτωση κρατούντες 
άντλησαν τα μέσα για την εξυπηρέτηση πολιτικών επιδιώξεων. Η 
ΑΤΕ ήταν το όχημα το οποίο χρησιμοποίησαν οι κυριότεροι εκ-
φραστές του κρατικοδίαιτου καπιταλισμού. Ήταν το σημείο στο 
οποίο η επιχειρηματικότητα συναντήθηκε με την εγκληματικό-
τητα. Ήταν τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, το μαγικό φίλτρο 
που χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε κάποιοι θεσμοί (Αγροτικοί Συ-
νεταιρισμοί) να καταντήσουν εσμοί. Η πλήρης δικαστική διαλεύ-
κανση της υπόθεσης και η απόδοση ευθυνών εκεί που πρέπει, 
αποτελεί δίκαιο αίτημα της Ελληνικής Κοινωνίας, το οποίο τώρα 
ικανοποιείται. 
Τέλος, για όλους εκείνους που δείχνουν να αδημονούν και να 
απαιτούν από εμάς άμεσες πράξεις κάθαρσης και τιμωρίας, θέ-
λουμε να τονίσουμε ότι όλα όσα πρέπει να γίνουν θα γίνουν στην 
ώρα τους και με το σωστό τρόπο. Η Δικαιοσύνη δε ξεχνά αλλά 
και δεν πρέπει να ενεργεί βιαστικά και παρορμητικά". 

Στον εισαγγελέα στέλνει η κυβέρνηση υποθέσεις δανείων της ΑΤΕ
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΘΝΟΣ |  ςελίδες 1-4-5 | 22/07/2015

Πλειστηριασμούς με διαδικασίες-εξπρές και μάλιστα στην 
εμπορική τιμή του ακινήτου, διεύρυνση των ειδών προς 
κατάσχεση καθώς και αλλαγή της σειράς κατάταξης των 
αποζημιωθέντων από τα έσοδα εκποίησης εταιρειών είναι 
οι κύριες αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο που 
τροποποιεί τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Με άλλες διατάξεις υιοθετείται στην ελληνική νομοθεσία 
ευρωπαϊκή οδηγία σύμφωνα με την οποία προστατεύονται 
από ενδεχόμενο «κούρεμα» οι καταθέσεις με ποσά έως 
100.000 ευρώ.
Το σχετικό πολυνομοσχέδιο ψηφίζεται σήμερα μετά 
τα μεσάνυχτα στη Βουλή και τα άρθρα του αποτελούν 
προαπαιτούμενα για την επίτευξη της πολυπόθητης 
συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών.
Τα περισσότερα κεφάλαια του κειμένου τροποποιούν 
ισχύουσες ρυθμίσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο και τις διαδικασίες 
διενέργειας πλειστηριασμών, τις αναγκαστικές εκτελέσεις 
και τις κατασχέσεις οφειλετών καθώς και την κατανομή των 
εσόδων από εκποιήσεις εταιρειών η ακινήτων τους.
Οι νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας τίθεται σε ισχύ 
από την 1η Ιανουαρίου του 2016. Σε ό,τι αφορά τους 
πλειστηριασμούς και συγκεκριμένα της πρώτης κατοικίας 
των δανειοληπτών η κυβέρνηση κάνει γνωστό, όπως 
αποκάλυψε χθες το «Εθνος», ότι θα ψηφιστεί στη Βουλή 
διάταξη που θα τους αναστέλλει.
Μέχρι τότε, όπως ανακοίνωσε και η Ελληνική Ένωση 
Τραπεζών, οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θα συνεχίσουν να παρέχουν έως το τέλος του χρόνου 
προστασία της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών με 
βάση το νομοθετικό πλαίσιο του 2013 (νόμος Χατζηδάκη). 
Για τα θέματα των δανείων, των πλειστηριασμών αλλά και 
συνολικότερα των τραπεζών οι εκπρόσωποι της Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών συναντώνται στο Μέγαρο Μαξίμου 
σήμερα, εκτός απρόοπτου, με τον πρωθυπουργό Αλέξη 
Τσίπρα.
Επίσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2015 η εκκαθάριση των 
επιχειρήσεων που έχουν ήδη πτωχεύσει θα γίνει με τον 
ισχύοντα νόμο.
Σκοπός του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι η 
αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και η ταχύτερη απονομή 
δικαιοσύνης.
Οι χρονοβόρες διαδικασίες είχαν εντοπιστεί στο σκέλος 
των αναγκαστικών εκτελέσεων, κατασχέσεων και 
πλειστηριασμών.
Έτσι, οι κυριότερες αλλαγές που έρχονται είναι: 
1. Με τιμή προσφοράς στην εμπορική αξία και όχι στην 
αντικειμενική, όπως ισχύει σήμερα, θα διενεργούνται οι 
πλειστηριασμοί.
Με τον νέο τρόπο γίνεται προσπάθεια να απλοποιηθεί η 
διαδικασία. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι οι όποιες ενστάσεις 
και ενέργειες ανακοπής «μαζεύονται» σε δύο φάσεις.

2. Καταργείται η απαρίθμηση των ακατάσχετων πραγμάτων 
και αντικαθίσταται από μία γενικής έννοιας διαπίστωση. 
Έτσι, ουσιαστικά διευρύνεται η δυνατότητα κατάσχεσης 
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
3.Αλλάζει η κατάταξη των προνομιούχων πιστωτών. Για 
την ακρίβεια καταργείται η πρόβλεψη ότι η διαίρεση του 
πλειστηριάσματος σε ποσοστά πραγματοποιείται μετά την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν τα ασφαλιστικά 
ταμεία.
4.Στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης προηγούνται πια 
οι τράπεζες έναντι των εργαζομένων.
5.Στην περίπτωση πτώχευσης των επιχειρήσεων και 
εκποίησης ακινήτων τους, το ποσοστό ικανοποίησης των 
εργαζομένων συρρικνούται στο 25%, από 33,3 3%, ενώ 
των τραπεζών μειώνεται οριακά στο 65%. Το υπόλοιπο 10% 
από το εκπλειστηρίασμα δίνεται στους μη προνομιούχους 
πιστωτές.
6.Αν δεν υπάρχουν μη προνομιούχες απαιτήσεις, η 
διαίρεση του πλειστηριάσματος μεταξύ γενικών και ειδικών 
προνομίων εξακολουθεί να έχει ως σήμερα (1/3 και 2/3 
αντίστοιχα).
7.Αίρεται το κώλυμα για την έκδοση διαταγής πληρωμής για 
πρόσωπα που κατοικούν στο εξωτερικό ή δεν είναι γνωστής 
διαμονής, αλλά έχουν νόμιμα διορισμένο αντίκλητο.

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΥΡΟΔΟΤΕΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  ςελίδες 1-4 | 22/07/2015

Καθοριστική για τον εφεξής βηματισμό της κυβέρνησης, 
αλλά και για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, είναι 
η σημερινή ψηφοφορία στη Βουλή για τη δεύτερη δέσμη 
προαπαιτούμενων.
Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε χθες τα ξημερώματα 
στη Βουλή, θα εισαχθεί στις αρμόδιες επιτροπές προς 
συζήτηση στις 9 π.μ. και θα ακολουθήσει η συνεδρίαση 
της Ολομέλειας. Ερώτημα είναι η στάση που θα τηρήσει 
η πρόεδρο5 τα Βουλής, κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, η 
οποία χθες τόνισε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς 
στραγγαλισμού της δημοκρατικής λειτουργίας».
Στο πρωθυπουργικό επιτελείο, αναμένουν ότι σήμερα 
θα επιβεβαιωθεί το σχίσμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, 
καθώς θεωρούν ότι οι 32 βουλευτές της εσωκομματικής 
αντιπολίτευσης που ψήφισαν «όχι» την προηγούμενη 
Τετάρτη θα καταψηφίσουν και σήμερα. Ωστόσο, προσδοκούν 
ότι κάποιοι από τους βουλευτές που ψήφισαν «παρών» θα 
μετακινηθούν στο «ναι», γεγονός που θα δώσει πολιτική 
«ανάσα» στην κυβέρνηση, ενόψει της διαπραγμάτευσης 
για το νέο πρόγραμμα, η οποία, όπως δήλωσε χθες η 
κυβερνητική εκπρόσωπος, κ. Ολγα Γεροβασίλη, έχει ως 
καταληκτική ημερομηνία την 20ή Αυγούστου.
Η αποτίμηση της ψηφοφορίας θα γίνει από την Πολιτική 
Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ αύριο, ενώ, εκτός συγκλονιστικού 
απρόοπτου, το Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσει η Κεντρική 
Επιτροπή. Υπενθυμίζεται ότι, στην πλειοψηφία τους, τα μέλη 
της Κ.Ε.
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τάχθηκαν κατά τα συμφωνίας με τους εταίρους.
Xθες, η κυβέρνηση κατέστησε σαφές ότι το ζήτημα 
της φορολόγησης των αγροτών δεν είναι ανάμεσα στα 
προαπαιτούμενα για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση και 
δεν πρόκειται να έρθει στη Βουλή άμεσα. Η κ. Γεροβασίλη 
ανέφερε ως μοναδική εκκρεμότητα από τα προαπαιτούμενα 
που ορίσθηκαν στην απόφαση της Συνόδου Κορυφής 
της 12ης Ιουλίου το συνταξιοδοτικό, για το οποίο, όπως 
πρόσθεσε, έχει συμφωνηθεί με τους εταίρους η μετάθεσή 
του. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το συνταξιοδοτικό, 
όπως και τα κόκκινα δάνεια και η προστασία πρώτης 
κατοικίας, είναι θέματα για τα οποία εξασφαλίσθηκε η 
συναίνεση των εταίρων να νομοθετηθούν κάποια στιγμή 
μέσα στο φθινόπωρο.
Οι ζυμώσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ κλιμακώνονται. Ο 
κ. Αλέξης Μητρόπουλος ζήτησε χθες (MEGA) να υπάρξει 
«εθνικό διαπραγματευτικό σχέδιο, με ανασύνθεση της 
διαπραγματευτικής ομάδας και ένα νέο κυβερνητικό σχήμα 
με πρόσωπα ευρύτατα αποδοχής και εγνωσμένου κύρους, 
όχι όμως απαραίτητα με τη συμμετοχή άλλων κομμάτων».
Εν τω μεταξύ, την παραίτηση του από την Πολιτική 
Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε χθες ο Ρούντι 
Ρινάλντι, επικεφαλής της Κομμουνιστικής Οργάνωσης 
Ελλάδας (ΚΟΕ), και μένει να φανεί τι θα πράξουν οι τρεις 
βουλευτές της ΚΟΕ που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, Β. 
Χατζηλάμπρου, Β. Κυριακάκης και Δ. Κοδέλας, οι οποίοι 
καταψήφισαν την περασμένη Τετάρτη.
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Οι συνθήκες ασφυξίας που επικρατούν στην ελληνική 
οικονομία μετά και την επιβολή των capital controls 
δυσχεραίνουν και τη θέση των ελληνικών πανεπιστημίων 
που βλέπουν πως υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθούν στο 
ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό περιθώριο.
Η επικοινωνία σε επιστημονικό επίπεδο με τα ιδρύματα του 
εξωτερικού έχει δυσχεράνει. Η παρουσία σε συνέδρια και 
σεμινάρια είναι αναγκαία για ένα ίδρυμα. Μακροπρόθεσμα, 
αυτή η αποχή θα δημιουργήσει αναμφίβολα πρόβλημα», 
δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Θάνος Δημόπουλος.
Η συμμετοχή σε συνέδρια και σε ερευνητικά προγράμματα, 
οι ανταλλαγές φοιτητών και επιστημονικού προσωπικού, 
αλλά και η προμήθεια εργαστηριακού υλικού συνιστούν 
ένα πλέγμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με τη 
λειτουργία των πανεπιστημίων. «Επηρεάζεται σημαντικά 
το πιο δραστήριο κομμάτι της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο 
Ιούνιος και ο Ιούλιος, είναι μήνες συνεδρίων και αυτή τη 
στιγμή δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε προσκλήσεις 
στο εξωτερικό», προσθέτει ο ομόλογός του από το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Γρηγόρης Τσάλτας.
Η ακαδημαϊκή κοινότητα εκφράζει φόβους για 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. «Οι συνάδελφοι από τα 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια φοβούνται ότι θα υπάρξει 

πρόβλημα στις πληρωμές. Αυτό έχει σαν συνέπεια να 
καταθέτουν προτάσεις χωρίς να περιλαμβάνουν Έλληνες 
συναδέλφους τους στο έργο ή, ακόμη χειρότερα, να μην 
έχουν Έλληνες επικεφαλής στην ομάδα του ερευνητικού 
προγράμματος», τόνισε ο πρύτανης του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περικλής Μήτκας. Ο ίδιος 
εξήγησε τη σημασία που έχει ο ρόλος του συντονιστή σε 
ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα. «Ο ρόλος του 
συντονιστή είναι σημαντικός επειδή φέρνει πιο πολλά 
χρήματα στον ακαδημαϊκό φορέα, ενώ ενισχύει το διεθνές 
προφίλ του ιδρύματος». «Διαπιστώνουμε» προσθέτει ο ίδιος 
«ότι οι εταίροι αρνούνται να αναθέσουν σε Έλληνα το ρόλο 
του συντονιστή, αφού ο συντονιστής πρέπει να πάρει τα 
χρήματα του έργου και να τα μοιράσει στα άλλα ευρωπαϊκά 
ιδρύματα. Αυτό που φοβούνται είναι ότι τα χρήματα θα 
εγκλωβιστούν στην Ελλάδα. Στα υπάρχοντα προγράμματα 
που είναι συντονιστές Έλληνες συνάδελφοι ήδη υπάρχει 
μια συνάντηση για το εάν θα πρέπει να παραμείνουν ή να 
αντικατασταθούν».
«Έχουμε εκατοντάδες συνεργασίες με ιδρύματα του 
εξωτερικού, όχι μόνο πανεπιστήμια αλλά και ερευνητικά 
κέντρα και εταιρίες, έχουμε χιλιάδες φοιτητές οι οποίοι 
πηγαιονοέρχονται με τα προγράμματα Erasmus και άλλα 
ανταλλαγής φοιτητών και έχουμε δεκάδες εκατομμυρίων 
χρηματοδοτούμενα έργα σε ετήσια βάση. Πληρώνονται 
χιλιάδες ερευνητές εξωπανεπιστημιακοί», πρόσθεσε ο κ. 
Μήτκας.
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Ειδική τιμή στα εισιτήρια για τους εργαζόμενους που 
μετακινούνται τις πρωινές ώρες, από τις 5 έως τις 7.30 
π.μ., προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης, στο πλαίσιο 
του πακέτου των μέτρων για τις αστικές συγκοινωνίες της 
πρωτεύουσας που αναμένεται να ισχύσει από το φθινόπωρο.
Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ-1 είπε επίσης ότι αναμένει 
από το οικονομικό επιτελείο διευκρινίσεις αν η αύξηση του 
ΦΠΑ από το 13% στο 23% περιλαμβάνει και τις δημόσιες 
συγκοινωνίες. Πρόσθεσε πάντως ότι, ακόμη και αν 
πρέπει να γίνει η προσαρμογή, χρειάζεται χρόνος, αφού 
κυκλοφορούν ήδη εισιτήρια και κάρτες με την ισχύουσα 
τιμή, ενώ απαιτείται να προηγηθεί διαγωνισμός για να 
τυπωθούν νέα. Πρόσθεσε ότι το υπουργείο παρακολουθεί 
την εφαρμογή του μέτρου στα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα, 
όπως ταξί και λεωφορεία ΚΤΕΛ, ενώ οι αεροπορικές 
εταιρείες δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη την τιμολογιακή 
τους πολιτική. Θεωρείται βέβαιο ότι οι τιμές στις αστικές 
συγκοινωνίες της πρωτεύουσας θα αυξηθούν από το 
φθινόπωρο, αλλά το μέτρο δεν θα είναι οριζόντιο και θα 
συνοδεύεται με ειδικά τιμολόγια για εργαζόμενους και 
οικονομικά αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, καθώς και 
με δωρεάν εισιτήρια για ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι 
στους καταλόγους του ΟΑΕΔ. 


