
∆ιάλεξη για τις χρήσεις στις περιοχές «Natura 2000»

Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων  για τα επίκαιρα θέµατα δικαίου Περιβάλ-

λοντος, Χωροταξίας και Πολεοδοµίας που διοργανώνει το Τεχνικό Επιµελητή-

ριο Ελλάδας, αύριο, Τετάρτη 22 Μαΐου, θα µιλήσει η ∆ρ Νοµικής, δικηγόρος 

Ιωάννα Κουφάκη, µε θέµα: «Επιτρεπόµενες χρήσεις σε περιοχές του δικτύου 

Natura 2000». Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 

του  Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας ( Νίκης 4, 1ος όροφος), µε ώρα έναρξης 

στις 18:00 και είσοδο ελεύθερη.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Óôéò ëáíèáóìÝíåò ðñïâëÝøåéò, åðéëïãÝò êáé 

ðïëéôéêÝò ðïõ õéïèÝôçóå êáé åöÜñìïóå ç «ôñüéêá» 

óôçí ÅëëÜäá, óå ó÷Ýóç ìå ôçí Éñëáíäßá êáé 

Ðïñôïãáëßá, áíáöÝñåôáé ìåëÝôç ôïõ Éíóôéôïýôïõ 

Bruegel ôùí Âñõîåëëþí, ç ïðïßá äüèçêå óôç 

äçìïóéüôçôá ôçí ÐÝìðôç. Ïé ôñåéò ïéêïíïìïëüãïé 

ðïõ ôçí õðïãñÜöïõí, ðåñéãñÜöïõí ôï êáèåóôþò 

ðïëéôéêïý óõìâéâáóìïý õðü ôï ïðïßï êáôáñôßóôçêáí 

ïé ðñïâëÝøåéò êáé óõíôÜ÷èçêáí ôá «ìíçìüíéá». 

Óõíïøßæïíôáò ôïõò ëüãïõò ôçò áðïôõ÷ßáò ôïõ 

åëëçíéêïý ðñïãñÜììáôïò áíáöÝñïõí üôé ïé áñ÷éêÝò 

óõíèÞêåò Þôáí éäéáßôåñá äõóìåíåßò óôçí ÅëëÜäá, 

üôé ç ÷þñá åß÷å êáé Ý÷åé áóèåíÝóôåñï äéïéêçôéêü 

êáé ðïëéôéêü óýóôçìá áðü ôçí Éñëáíäßá êáé ôçí 

Ðïñôïãáëßá, åíþ ÷áñáêôçñßæïõí ôçí ÅëëÜäá ùò ôï 


Åðéóçìáßíïõí ðùò ç áíáäéÜñèñùóç ôïõ åëëçíéêïý 

÷ñÝïõò èá Þôáí ðñïôéìüôåñï íá åß÷å ãßíåé íùñßôåñá 

êáé õðïãñáììßæïõí ðùò ç êáèõóôÝñçóç (ëüãù ôçò 

Üñíçóçò ôçò ÅÊÔ), åß÷å ùò áðïôÝëåóìá ïé ¸ëëçíåò 

öïñïëïãïýìåíïé íá áíáëÜâïõí ìåãáëýôåñï âÜñïò.

Ðñïôïý ï ðñþçí ðñùèõðïõñãüò ôçò ÅëëÜäáò 

Ãéþñãïò ÐáðáíäñÝïõ êáëÝóåé ôï ÄÍÔ ãéá âïÞèåéá, 

ëßãç óçìáóßá åß÷å äïèåß óôçí ðéèáíÞ öýóç ôùí 

êñßóåùí óôï ðëáßóéï ôçò åõñùðáúêÞò íïìéóìáôéêÞò 

Ýíùóçò, áëëÜ êáé ôïõ äõíçôéêïý ñüëïõ ôçò 

ïéêïíïìéêÞò âïÞèåéáò. «Ç ÅëëÜäá õðïöÝñåé áêüìç 

áðü ôï üôé Þôáí ç ðñþôç ÷þñá ðïõ âñÝèçêå óå 

áíÜãêç ïéêïíïìéêÞò åíßó÷õóçò óôï åóùôåñéêü 

ìéáò íïìéóìáôéêÞò Ýíùóçò ðïõ Þôáí åíôåëþò 

áðñïåôïßìáóôç ãéá ìéá êñßóç» ôïíßæïõí.

Óôá åîü÷ùò áñíçôéêÜ ôçò «ôñüéêá» ðåñéëáìâÜíïõí 

ôç âáèýôåñç áðü ôï áíáìåíüìåíï ýöåóç êáé ôçí 

õøçëÞ áíåñãßá, åíþ óôá èåôéêÜ ôçí ôá÷ýôåñç áðü 

ôï áíáìåíüìåíï óõññßêíùóç ôùí äçìïóéïíïìéêþí 

åëëåéììÜôùí. 

Σε συνέχεια των καταγγελιών του προέδρου ΤΕΕ 

Χρήστου Σπίρτζη για το «κυβερνητικό σχέδιο πο-

λιτικής  φίμωσης και οικονομικού  στραγγαλισμού 

του ΤΕΕ» εκδηλώνονται νέες αντιδράσεις. Το 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), ανακοίνωσε ότι εξωθεί-

ται  σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του 

σήμερα Τρίτη 21  μέχρι και την Τετάρτη 22 Μαΐ-

ου. Σε ανακοίνωση του υπογραμμίζει ότι  «το ΤΕΕ/

ΤΚΜ, το παλαιότερο και μεγαλύτερο περιφερεια-

κό τμήμα του ΤΕΕ, εξωθήθηκε στην έσχατη λύση 

της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας του, 

για πρώτη φορά στα 63 χρόνια της ύπαρξής του 

(για οικονομικούς λόγους), επειδή δεν αντέχει 

πλέον τις εξευτελιστικές επιπτώσεις του οικονο-

μικού αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει, με 

τη συσσώρευση χρεών προς προμηθευτές και 

συνεργάτες».  Ο πρόεδρος του ΤΕΕ κατήγγειλε 

ότι «η κυβέρνηση οδηγεί το ΤΕΕ σε οικονομική 

ασφυξία, υπηρετώντας μεταπρατικά συμφέροντα 

και πολιτικές σκοπιμότητες». Ο ίδιος απέδωσε «βα-

ριές διαχειριστικές αμέλειες και  απροκάλυπτες 

πολιτικές μεθοδεύσεις κατά του ΤΕΕ και των Μη-

χανικών» στους Κ. Χατζηδάκη και Στ. Καλογιάννη, 

ενώ καυτηρίασε ιδιαίτερα τη στάση που τήρησε 

ο Σ. Καλογιάννης στη Βουλή, ότι σε ερώτηση για 

το ΤΕΕ απάντησε με «ολόκληρα ψέματα και μισές 

αλήθειες».

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Νέες αντιδράσεις για την  
οικονοµική ασφυξία του ΤΕΕ 

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας διοργανώνεται -στις 25 και 26 

Μαΐου 2013, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση- Διεθνές Συνέδριο για την 

Ανάπτυξη, με τίτλο:  «Re- engineering Greece». Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει εφαλτήριο 

διαλόγου για τη στρατηγική ανάπτυξη της χώρας με άξονα τα μεγάλα έργα, την ενέργεια, το πε-

ριβάλλον, τον τουρισμό και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Το «Re-engineering Greece» τελεί υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, του 

Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-

γειας και Κλιματικής Αλλαγής.

∆ιεθνές Συνέδριο για την Ανάπτυξη

Αναλυτικά στη σελ. 3 

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«Οι τελευταίες εξελίξεις στην παρα-

γωγή ∆ηµοσίων Έργων: Προβλήµατα - Προτά-

σεις - Προοπτικές»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΕ/ Τµήµα Κεντρικής 
Μακεδονίας 

23
Μαΐου
2013

22
Μαΐου
2013

«Επιτρεπόµενες χρήσεις σε περιο-

χές του δικτύου Natura 2000» 

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας

Αύριο 22 Μαίου 2013, κατά τη διάρκεια της λήξης του σεµιναρίου για την Ασφάλεια και Υγεία, 

στις 19.30, θα πραγµατοποιηθεί συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης στην οποία και συµµετέχουν 

οι:  Μ. ∆όση, Ειδική Επιθεωρήτρια εργασίας στο Σ.Ε.Π.Ε, Μ. Μπαρµπούτης, ∆ιευθυντής Α+Υ 

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. (Τοµ.Ελλάδας), Γ. Πανόπουλος, ∆ιευθυντής Management Force, Κ. Παπαϊωάννου, 

Oµ. καθηγητής Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ, ∆.  Σαµολαδάς, Προϊστάµενος Υ+Α της ∆ιεύθυνσης 

Μετρό Θεσ/νίκης.

Μηχανικής 

ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Εταιρία Θεωρη-
τικής & Εφαρµοσµένης 
Μηχανικής, Πολυτεχνείο 
Κρήτης

25 -27
Μαΐου
2013

Ανοίγει, µετά  
από 1.700 χρόνια,  
το αρχαίο θέατρο  
Μεσσήνης
Το αρχαίο θέατρο της Μεσσήνης ανοίγει φέτος 

τις πύλες του για το κοινό για πρώτη φορά µετά 

το 300 µ.Χ.,  οπότε και σταµάτησε η λειτουργία 

του. Τα εγκαίνια του αναστηλωµένου αρχαίου 

θεάτρου θα γίνουν στις 3 Αυγούστου 2013 µε 

γκαλά όπερας, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 

Ελληνικού Φεστιβάλ. Η εκδήλωση –που θα πα-

ρουσιάσει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών- υλοποι-

είται σε συνεργασία µε το Σωµατείο «∆ιάζωµα». 

Η αναστήλωση και αποκατάσταση του αρχαίου 

θεάτρου της Μεσσήνης διήρκεσε περισσότερα από 

20 χρόνια και χρηµατοδοτήθηκε από το Β΄ και το 

Γ΄ ΚΠΣ και από το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος».

Mε τίτλο «Re engineering Greece» και τη συµµετο-

χή εκπροσώπων της πολιτικής, επιστηµονικής και 

επιχειρηµατικής ζωής του τόπου, θα πραγµατοποιηθεί, 

στις 25 και 26 Μαΐου 2013, στη Στέγη Γραµµάτων και 

Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση, διεθνές συνέδριο για την 

ανάπτυξη. 

Η εκδήλωση διεξάγεται µε πρωτοβουλία του Συλλόγου 

Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και φιλοδοξεί να απο-

τελέσει εφαλτήριο διαλόγου για τη στρατηγική ανάπτυξη 

της χώρας µε άξονα τα µεγάλα έργα, την ενέργεια, το 

περιβάλλον, τον τουρισµό και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Στόχος του είναι να λειτουργήσει ως «αγορά ιδεών» για 

δεκάδες χιλιάδες επαγγελµατίες µηχανικούς και µη, 

προκειµένου να προωθηθούν συνέργειες και επιλογές 

ανάπτυξης που θα επανεκκινήσουν την ελληνική 

οικονοµία.

Το συνέδριο  -όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση- 

αποτελεί την πρώτη συνάντηση και την έναρξη ενός 

δυναµικού διαλόγου των Πολιτικών Μηχανικών της 

χώρας µε τις επιχειρηµατικές κοινότητες, την πολιτική 

ηγεσία, αλλά και ευρύτερα, όπου είναι εφικτό, µε όλη 

την κοινωνία. ∆εν νοείται ανάπτυξη χωρίς µικρά και 

µεγάλα έργα και οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν άµεση 

σχέση µε όλα σχεδόν τα έργα υποδοµής. Γι’ αυτόν το 

λόγο, η πρώτη συνάντηση του «Re engineering Greece» 

έχει διαθεµατικό χαρακτήρα. Ένας από τους στόχους 

της είναι να διασταυρωθεί ο κλάδος της διαχείρισης έρ-

γων και µεγάλων κατασκευών µε την καινοτοµία και την 

επιχειρηµατικότητα. Το συνέδριο δεν έχει ακαδηµαϊκό 

χαρακτήρα. Αντί για εισηγήσεις, επιδιώκεται η ανταλλα-

γή απόψεων µεταξύ προσωπικοτήτων µε εµπειρία και 

τεχνογνωσία µέσω συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας. 

Στις συζητήσεις συµµετέχουν Υπουργοί, Γενικοί και 

Ειδικοί Γραµµατείς Υπουργείων, εκπρόσωποι κοµµάτων, 

στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, διευθυντικά στελέχη 

δηµόσιων και ιδιωτικών εταιρειών και εκπρόσωποι 

συλλογικών φορέων. Το συνέδριο εξετάζει, µεταξύ άλ-

λων, ζητήµατα όπως ο ρόλος του Πολιτικού Μηχανικού 

σήµερα, οι υποδοµές σαν µέσο προσέλκυσης επενδύ-

σεων, η χάραξη στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισµό, 

η εκµετάλλευση των φυσικών πόρων µε σεβασµό στο 

περιβάλλον και τα σύγχρονα µοντέλα ανάπτυξης στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το «Re-engineering Greece» τελεί υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών & ∆ικτύων, του Υπουργείου Εσωτερι-

κών, του Υπουργείου Τουρισµού και του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

Για τη συµµετοχή στο συνέδριο –που θα µεταδοθεί σε 

live streaming- απαιτείται προεγγραφή. Πληροφορίες: 

www.reengineeringgreece.gr, www.reengineering.gr, 

τηλ.: 210 9238170, email: spme@tee.gr

“Re engineering Greece”- ∆ιεθνές συνέδριο 
για την Ανάπτυξη



Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας  
εξωθείται το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Καταγγέλλει ότι δεν αντέχει τις εξευτελιστικές επιπτώσεις του οικονοµικού αδιεξόδου

«Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του, από την Τρίτη 

21 Μαΐου µέχρι και την Τετάρτη 22, προχωρά το Τεχνικό Επι-

µελητήριο Ελλάδος/Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), 

σε ένδειξη διαµαρτυρίας και αγανάκτησης για την επίπτωση, 

που έχει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του η συνεχιζό-

µενη διελκυστίνδα µεταξύ του κεντρικού ΤΕΕ και των αρµό-

διων υπουργείων». 

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η οποία ανα-

λυτικά αναφέρει ότι: «Αιτία της απόφασης αυτής είναι η έλ-

λειψη εγκεκριµένου προϋπολογισµού λόγω της   κατάργησης  

της εισφοράς 2% των µηχανικών (δηλαδή της παρακράτησης 

του 2% της αµοιβής των µηχανικών από κάθε µελέτη-επί-

βλεψη υπέρ του ΤΕΕ, πλέον των όσων παρακρατούνταν για 

τις πολυτεχνικές σχολές και το ασφαλιστικό ταµείο) η οποία 

είχε σαν αποτέλεσµα να παρουσιάζει έλλειµµα 8,5 εκατοµ-

µύρια ευρώ. Προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα, έγινε πρό-

ταση στο υπουργείο Ανάπτυξης για να βρεθούν οι πόροι µε 

εισφορά στον προϋπολογισµό των έργων, που αναλαµβάνει 

το επιµελητήριο. Η απάντηση ακόµη αναµένεται, µε αποτέλε-

σµα το ΤΕΕ/ΤΚΜ να µην µπορεί σήµερα να εισπράξει ούτε τα 

χρήµατα που τού οφείλονται από  συµµετοχή σε ευρωπαϊκά 

προγράµµατα!

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το παλαιότερο και µεγαλύτερο περιφερειακό 

τµήµα του ΤΕΕ, εξωθήθηκε στην έσχατη λύση της προσωρι-

νής αναστολής της λειτουργίας του, για πρώτη φορά στα 63 

χρόνια της ύπαρξής του (για οικονοµικούς λόγους), επειδή 

δεν αντέχει πλέον τις εξευτελιστικές επιπτώσεις του οικονο-

µικού αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει, µε τη συσσώρευ-

ση χρεών προς προµηθευτές και συνεργάτες.

Η ύπαρξη του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι απολύτως απαραίτητη, καθώς 

επί 63 ολόκληρα χρόνια έχει τιµήσει στο έπακρον τον θε-

σµικό του ρόλο ως τεχνικού συµβούλου της Πολιτείας, µε 

πολλούς τρόπους:

-Με παρεµβάσεις καίριες στα µικρά και στα µεγάλα θέµατα 

της πόλης και της περιφέρειας, όπως η ∆ΕΘ, το ΜΕΤΡΟ, η 

Υποθαλάσσια, η διαχείριση στερεών αποβλήτων, ο Κεντρικός 

Αποχετευτικός Αγωγός παλαιότερα, η Ύδρευση, η µεταλλευ-

τική δραστηριότητα στη Χαλκιδική, 

-Με πρωτοπόρες προτάσεις, που χρειάστηκαν δεκαετία και 

πλέον για να εµπεδωθούν από την εξουσία, όπως ο Προαστι-

ακός και η Σιδηροδροµική Εγνατία,

-Με µελέτες και πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του χαρα-

κτήρα και των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της Θεσσα-

λονίκης, όπως η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων, η βιοµη-

χανική  της κληρονοµιά, το αστικό Περιβάλλον και το δίκτυο 

πρασίνου και ελεύθερων χώρων,

-Με διαρκή παρουσία στα πολιτιστικά δρώµενα όπως η πρό-

σφατη έκθεση για τα 100 χρόνια της Θεσσαλονίκης, παλαι-

ότερες για την αρχιτεκτονική του 60 και τους δηµιουργούς 

της πόλης, για τις σύγχρονες παγκόσµιες τάσεις, το φεστιβάλ 

ταινιών για το περιβάλλον και πολλά άλλα δρώµενα

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ πρωτοστάτησε στη µελέτη όλων των θεσµικών 

ζητηµάτων που αφορούν την παραγωγή τεχνικού έργου στην 

Ελλάδα και – ιστορικά- δηµιούργησε και τεκµηρίωσε τον 

κορµό των θέσεων ή/και αυτούσιες τις θέσεις του ΤΕΕ πα-

νελλαδικά,

Επίσης, προβλέποντας την πορεία των γεγονότων, κατέθεσε 

πριν από έξι χρόνια προτάσεις για να γίνει το ΤΕΕ ο οργανι-

σµός όλου του τεχνικού κόσµου της χώρας, ο φορέας που πι-

στοποιεί τις δεξιότητες των επαγγελµατιών που συγκροτούν 

την τεχνική πυραµίδα και τηρεί τα µητρώα των κάθε είδους 

τεχνικών εταιρειών.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ενηµερώνει και επιµορφώνει τους µηχανικούς 

για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επαγγελµατικής 

τους καθηµερινότητας και παράλληλα τους εισάγει στα σύγ-

χρονα εργαλεία της επιστήµης τους,

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ διατηρεί µηχανισµούς ενηµέρωσης όχι µόνο 

των µηχανικών, αλλά και των πολιτών όπως το γραφείο ΓΟΚ, 

ο µηχανισµός ενηµέρωσης για τα αυθαίρετα, για τον ΚΕΝΑΚ, 

παλαιότερα -όταν χρειάστηκε- για το Κτηµατολόγιο κλπ.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν µπορεί να καταντήσει ένα γραφείο διαβίβα-

σης  εγγράφων προς το ΤΕΕ και κυρίως αιτήσεων µηχανικών 

που ζητούν να διαγραφούν.  Εφικτές λύσεις για τη συνέχιση 

της λειτουργίας του, όπως και των υπόλοιπων τµηµάτων του 

ΤΕΕ, υπάρχουν. Συγκεκριµένα, στη διάρκεια έκτακτης συνε-

δρίασης της διοικούσας επιτροπής του, την Παρασκευή 17/5, 

αποφασίστηκε να προταθούν τα εξής:

-

φωνα µε την πρόταση του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας/

Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας

του Υπουργείου πάνω από µια 10ετία. 

-

ρήσεων. 

-

γειακούς επιθεωρητές και ελεγκτές δόµησης

δηµιουργία ενός ΤΕΕ σύµφωνα µε τις σύγχρονες ανάγκες, 

Αυτοδιοίκητου και οικονοµικά ανεξάρτητου στη βάση της 

ανταποδοτικότητας, προς τα µέλη του και την Πολιτεία. 

Η Κυβέρνηση, µε τα συναρµόδια Υπουργεία, οφείλει να δι-

ασφαλίσει τη συνέχιση του φορέα της επιστηµονικής και 

τεχνικής έκφρασης και υποστήριξης της ανάπτυξης». Η 

ανακοίνωση καταλήγει σηµειώνοντας ότι «το κεντρικό ΤΕΕ 

οφείλει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για την εξεύρεση 

λύσης και την έγκριση του προϋπολογισµού του 2013 και να 

εξασφαλίσει την ορθολογική και αποτελεσµατική λειτουργία 

του Επιµελητηρίου προς όφελος των µελών του, του ευρύτε-

ρου κοινωνικού συνόλου και της Πολιτείας».
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“Καµπανάκι” για την αυξανόµενη ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τρίτες χώρες, 

η οποία αναµένεται το 2035 να φτάσει το 80% της κατανάλωσής της, χτυπάει 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκφράζει την ανησυχία της, επίσης, για τα ιστορικά 

χαµηλά των επενδύσεων οι οποίες απαιτούνται για ασφαλή και ανταγωνιστική 

ενέργεια, µε λιγότερες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως προβλέπει, 

άλλωστε, η συµφωνία για τους στόχους της κλιµατικής αλλαγής το 2020.

Βάζοντας το θέµα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής που ξεκινά αύριο, καλεί 

τους ηγέτες των κρατών-µελών να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα 

ζητήµατα της ενεργειακής επάρκειας, της ασφαλούς ενεργειακής τροφοδοσίας, 

καθώς και τις τιµές οι οποίες θα διασφαλίζουν ανταγωνιστική οικονοµία, σε ένα 

περιβάλλον οικονοµικής κρίσης.

Στα 27 κράτη-µέλη, σύµφωνα µε στοιχεία του 2011, η σύνθεση της ενεργειακής 

κατανάλωσης ήταν κατά 35% πετρέλαιο, 24% φυσικό αέριο, 17% στερεά 

καύσιµα, 14% πυρηνική ενέργεια και 10% Ανανεώσιµες Πηγές.

Η Επιτροπή τυπικά δεν ενθαρρύνει αλλά και δεν αποθαρρύνει τη χρήση 

της πυρηνικής ενέργειας, πλην, όµως, αξιωµατούχοι της, υπενθύµισαν την 

προηγούµενη εβδοµάδα ότι 14 χώρες της ΕΕ χρησιµοποιούν πυρηνική 

ενέργεια, προσθέτοντας πως  πρόκειται για ενέργεια σταθερή και αξιόπιστη, 

χωρίς εκποµπές αερίων, αλλά, βεβαίως, όχι δηµοφιλή, ιδιαίτερα µετά τα 

γεγονότα της Φουκουσίµα.

Όσο για τις ΑΠΕ, ο στόχος για παραγωγή του 20% των αναγκών ως το 2020, 

παρά την οικονοµική κρίση, δεν έχει "εκτροχιαστεί", καθώς ενθαρρύνονται 

από την κοινοτική νοµοθεσία, όµως δεν προβλέπεται ποτέ να αποτελέσουν την 

κύρια πηγή ενέργειας, λόγω της µη προβλεψιµότητας των καιρικών συνθηκών, 

είπαν.

Οι ίδιοι στάθηκαν ιδιαίτερα στις αλλαγές που συντελούνται στον ενεργειακό 

χάρτη του πλανήτη, µε νέο δεδοµένο το σχιστολιθικό αέριο, η εκµετάλλευση 

του οποίου στις ΗΠΑ ήδη έφτασε σε τέτοια ύψη, ώστε η χώρα από εισαγωγέας 

αερίου, να έχει µεταλλαχθεί σε καθαρό εξαγωγέα, µε πολλαπλά ευεργετικά 

αποτελέσµατα. Η τιµή του, µάλιστα, στις ΗΠΑ είναι τέσσερις φορές χαµηλότερη 

απ’ ότι στην Ευρώπη, η οποία εισάγει το άφθονο κάρβουνο που περισσεύει πια 

στην απέναντι ακτή του Ατλαντικού, επιβαρύνοντας µε αυτό τον τρόπο και το 

περιβάλλον της µε περισσότερες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η αύξηση της 

παγκόσµιας ζήτησης 

ενέργειας οδηγεί 

σε αύξηση της 

κατανάλωσης και 

του Υγροποιηµένου 

Φυσικού Αερίου 

(LNG), το οποίο 

µετά τη Φουκουσίµα 

έγινε περιζήτητο στην Ιαπωνία και τη Ν.Κορέα, οι οποίες το πληρώνουν πολύ 

ακριβότερα από την Ευρώπη. Να σηµειωθεί ότι στον τοµέα µπαίνουν και νέοι 

“παίκτες”, µεταξύ των οποίων και η Κύπρος.

Αν και τα κράτη-µέλη αποφασίζουν σε εθνικό επίπεδο για το ενεργειακό 

«µείγµα» που υιοθετούν, επισηµαίνουν οι κοινοτικοί αρµόδιοι, υπάρχει κοινό 

νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο αποβλέπει στην ενοποίηση της εσωτερικής 

ενεργειακής αγοράς και στην ενεργειακή αποτελεσµατικότητα, µε βασικό 

στόχο τα κράτη να επωφελούνται από κοινές υποδοµές για την εισαγωγή και 

κάλυψη των αναγκών τους, κάτι που µπορεί να οδηγήσει σε µείωση των τιµών.

Στην κατεύθυνση αυτή νέοι αγωγοί µεταφοράς φυσικού αερίου, αναµένεται να 

διαδραµατίσουν αποφασιστικό ρόλο. Μεταξύ αυτών και ο ∆ιαδριατικός Αγωγός 

(ΤΑP) που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα, αφού αν εγκριθεί η υλοποίησή 

του από την κοινοπραξία του Σαχ Ντενίζ στο Αζερµπαϊτζάν (αναµένεται τον 

επόµενο µήνα), θα τροφοδοτήσει µε φυσικό αέριο την Ελλάδα, την Ιταλία, 

την Αλβανία, αλλά και άλλα βαλκανικά κράτη, τα οποία ενδιαφέρονται 

να κατασκευάσουν συνδετήριους αγωγούς. Πάντως οι αξιωµατούχοι της 

κοινότητας απέφυγαν να πάρουν θέση αναφορικά µε τους δυο αγωγούς που 

συζητούνται – του TAP και του ανταγωνιστικού Nabucco West – λέγοντας 

πως και οι δύο θα φέρουν φυσικό αέριο στη Νότια Ευρώπη και αυτό είναι το 

πιο σηµαντικό. Ωστόσο, η κοινοπραξία κατασκευής του TAP, ανακοίνωσε την 

Παρασκευή πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εξαίρεση του αγωγού 

από την πρόσβαση τρίτων, για 25 χρόνια και για την αρχική µεταφορική 

ικανότητα του αγωγού, που θα είναι 10 δισ. κυβικά µέτρα φυσικού αερίου 

ετησίως.
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Εκρηκτικές διαστάσεις λαµβάνει η «µαύρη» εργασία στην Ελλάδα, 

προκαλώντας τεράστια οικονοµική πληγή στα ασφαλιστικά ταµεία και 

την οικονοµία γενικότερα. Σύµφωνα µε τους ελέγχους που διενήργη-

σε το πρώτο τρίµηνο του έτους η Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης 

(ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ, του ΣΕΠΕ και του Σ∆ΟΕ προκύπτει ότι 4 στους 10 

εργαζόµενους σε επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν ήταν αδήλωτοι. Από 

τους ελέγχους σε 5.309 επιχειρήσεις εντοπίσθηκαν 6.765 ανασφάλιστοι 

εργαζόµενοι. Από αυτούς οι 2.600 είναι αλλοδαποί, που αντιπροσωπεύ-

ουν το 51,3% από τον αριθµό των 5.072 αλλοδαπών εργαζοµένων, στις 

επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν και οι 4.165 ηµεδαποί που συνιστούν το 

34,4% των 12.117 των ηµεδαπών εργαζόµενων στις επιχειρήσεις που 

ελέγχθηκαν.

Το ΣΕΠΕ υποστηρίζει, ότι τα ποσοστά αυτά της αδήλωτης εργασίας εί-

ναι ενδεικτικά και δεν αποτυπώνουν την πραγµατική διάσταση του φαι-

νοµένου, καθώς οι έλεγχοι είναι στοχευµένοι και διενεργούνται είτε 

µετά από καταγγελίες είτε σε κλάδους που εµφανίζουν υψηλή παρα-

βατικότητα. Πρόκειται για κλάδους όπως τα επισιτιστικά επαγγέλµατα 

(εστιατόρια-ταβέρνες, αίθουσες δεξιώσεων, µεζεδοπωλεία, καφετέριες 

µπαρ, κέντρα διασκέδασης), Βιοτεχνικά Πάρκα, Βιοµηχανικές ζώνες, 

Κοµµωτήρια, Πρατήρια Βενζίνης, Συνεργεία Αυτοκινήτων, Μεταφορι-

κές Επιχειρήσεις, Λιανικό εµπόριο, Καθαριότητα, Κατασκευές, Φιλοξε-

νία, Υπηρεσίες ασφαλείας (Security), επιχειρήσεις Φασόν.

¸êñçîç ôçò «ìáýñçò» åñãáóßáò

∆ιορίστηκε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο Κέντρο 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόµησης 

Ενέργειας. Πρόεδρος του νέου ∆.Σ. και Γενικός 

∆ιευθυντής του Κέντρου ανέλαβε ο Κωνσταντίνος 

Θεοφύλακτος. Είναι ∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανι-

κός, δραστηριοποιείται στο χώρο της Ενέργειας 

από το 1988. Είναι πτυχιούχος MSc και BSc στην 

Μηχανολογία, από το Πανεπιστήµιο του Evansville 

, Indiana ΗΠΑ.  Καθήκοντα αντιπροέδρου του ∆.Σ. 

του ΚΑΠΕ ανέλαβε ο ∆ηµήτριος Μπαζίγος, υπο-

διευθυντής διοίκησης στην Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζουν ως 

µέλη οι: Ιωάννης Αγαπητίδης, Πολιτικός Μηχανι-

κός. Κωνσταντίνος Πηνιώτης, εκπρόσωπος ∆ΕΗ 

Α.Ε. Κωνσταντίνος Κόλλιας, Οικονοµολόγος. Γε-

ώργιος Αναστασίου, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος 

Ηλεκτρονικός. Πέτρος Γκίκας, Επίκουρος Καθηγη-

τής Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτε-

χνείου Κρήτης.

ÍÝï ÄÓ óôï ÊÁÐÅ

Μόνο αισιοδοξία για ταχεία ανάκαµψη 

στο τοµέα της πολύπαθης ελληνικής βι-

οµηχανίας, δεν επιτρέπουν τα νέα στοι-

χεία της Στατιστικής Αρχής, ενισχύοντας 

την άποψη όσων εντός και εκτός των 

συνόρων επιµένουν να κρατούν χαµη-

λά τους τόνους. Σύµφωνα µε τα εν λόγω 

στοιχεία, που αφορούν στο Μάρτιο, ο τζί-

ρος στο σύνολο της αγοράς υποχώρησε 

κατά 10,7% σε σχέση µε πέρσι. Η µείωση 

αυτή θα ήταν πολύ µεγαλύτερη εάν δεν 

υπήρχαν οι πωλήσεις στο εξωτερικό, 

όπως αποδεικνύει το στοιχείο της αύ-

ξησης του τζίρου στην εξωτερική αγορά 

κατά 4,5%. Η αύξηση αυτή απορρόφησε 

τη τροµακτική µείωση κατά 20,9% των 

πωλήσεων βιοµηχανικών προϊόντων 

στην εσωτερική αγορά. Τις προοπτικές 

των επόµενων µηνών δείχνουν τα στοι-

χεία που αφορούν στις νέες παραγγε-

λίες, οι οποίες σηµείωσαν πτώση 12,7% 

συνολικά σε σχέση µε πέρσι. Οι παραγ-

γελίες για την εσωτερική αγορά σηµεί-

ωσαν πτώση κατά 14% και το πιο ανησυ-

χητικό είναι η καταγεγραµµένη πτώση 

κατά 12,7% και στην εξωτερική αγορά, 

δικαιώνοντας όσους επισηµαίνουν ότι 

η οικονοµική επιβράδυνση στην Ευρω-

παϊκή Ένωση θα δυσκολέψει πολύ την 

ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.

Óå ìåãÜëç êÜìøç ç åëëçíéêÞ âéïìç÷áíßá 

Άδοξο τέλος είχε το µεγαλόπνοο σχέδιο του υπουργείου 

Περιβάλλοντος να µετακοµίσει στο κτίριο που στεγαζόταν 

το Μινιόν έτσι ώστε να µειωθεί το κόστος για την ενοι-

κίαση 22 κτιρίων, αλλά και να δοθεί το πράσινο φως για 

την αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας. Ένα χρόνο 

περίπου µετά την ανακοίνωση του σχεδίου, το υπουργείο 

ανακοίνωσε την οριστική παύση των διαδικασιών και την 

έναρξη της διαδικασίας αναζήτησης νέου κτιρίου. Σύµφω-

να µε ανακοίνωση του υπουργείου, «είναι πλέον αδύνατη 

η συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας µίσθωσης 

του ιστορικού Μινιόν για τη στέγαση των υπηρεσιών του 

υπουργείου». Το δίκτυο  «RE+D Magazin» έγραψε ότι 

σύµφωνα µε τα όσα διαρρέει το ΥΠΕΚΑ, υπήρξε διάσταση 

απόψεων του υπουργείου µε τον ιδιοκτήτη του Μινιόν, τον 

όµιλο Κουτσολιούτσου των Folli Follie. H συµφωνία δεν 

είχε υπογραφεί διότι αρχικά υπήρξαν νοµικά προβλήµατα 

και στη συνέχεια προβληµατισµός σχετικά µε την αρχι-

τεκτονική πρόταση που είχε καταθέσει το υπουργείο και 

δεν αποδέχθηκε ο ιδιοκτήτης. Η ουσία είναι ότι το διάση-

µο κτίριο θα συνεχίσει να είναι «φάντασµα» και χάνεται 

µια καλή ευκαιρία να υπάρξει ανάπλαση του κέντρου στο 

πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου που αφορά την πεζοδρό-

µηση της Πανεπιστηµίου και την ανάπλαση της πλατείας 

Οµονοίας όπως επίσης και τη µετατροπή δύο ξενοδοχεί-

ων στην περιοχή σε φοιτητικές εστίες. Υπενθυµίζεται ότι 

πέρυσι ο υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Λιβιεράτος είχε 

ανακοινώσει την µετεγκατάσταση του υπουργείου επιση-

µαίνοντας ότι το κτίριο του Μινιόν θα µετατραπεί σε ένα 

σύγχρονο βιοκλιµατικό κτίριο. Το µηνιαίο µίσθωµα στο 

κτίριο του Μινιόν είχε οριστεί σε 180.000 ευρώ, ενώ το 

αντίστοιχο ποσό που κατέβαλε πέρυσι το ΥΠΕΚΑ για µι-

σθώµατα ανερχόταν σε 504.828,72 ευρώ.

Ακυρώθηκε η µεταφορά 
του ΥΠΕΚΑ στο Μινιόν
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Έφθασαν στην Αθήνα κορυφαία στελέχη της 
Gazprom- ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ ΤΟ DEAL ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΠΑ 
των οµολόγων διαµορφώνεται στα 66,3 λεπτά ανά ευρώ- «ΒΟΥΤΙΑ» 
ΤΟΥ SPREAD- Υποχώρησε στις 669 µονάδες για το 10ετές, ενώ η 

ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ Η 
ΤΡΟΪΚΑ  REVERSE SPLIT ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
«ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ».

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ο πρωθυπουργός συναντάται σήµερα µε 
τον αντιπρόεδρο της Gazprom- ΣΚΛΗΡΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΧΗ 
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- Έντονο κινεζικό ενδιαφέρον για 

πρόσθετων µέτρων, ο έλεγχος που θα γίνει το Σεπτέµβριο- «ΚΑΥΤΟ» 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Στο τραπέζι ιδιωτικοποιήσεις, 

πρόστιµα: 13 ∆ΙΣ. ΣΤΙΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 
Μαυραγάνης: ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Σαµαράς: Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 
ΚΑΙ «ΜΑΥΡΗΣ» ΕΡΓΑΣΙΑΣ- Περισσότερες συµβάσεις πλήρους 
απασχόλησης- 4 στους 10 ανασφάλιστοι- Μειώσεις µισθών άνω του 

ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 14 ∆ΙΣ. ΑΛΛΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ 
688,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 2,2 ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 1 ΠΑΛΑΙΑ 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 20 ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Επενδυτικό 

ενδιαφέρον για λιµάνι Πειραιά, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, «Ελ. Βενιζέλος».

ΚΕΡ∆ΟΣ: Η χθεσινή διόρθωση, η ανοδική τάση, οι προσδοκίες και 

οι κίνδυνοι- ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ- Με 750 εκατ. ευρώ 

τροφοδότησαν οι ξένοι την αγορά- Τα spreads, η ανακεφαλαιοποίηση 

ΠΙΕΖΟΥΝ 
ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΠΑ, ΠΑΛΙ Ο ΜΙΛΕΡ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
εντός της εβδοµάδας το TAXISNET- ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΩΝ 
ΦΟΡΟ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ Α∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 

ΟΙ 
ΟΡΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

ΕΞΠΡΕΣ: Ζητείται λύση στο θέµα των «λιµναζόντων εσόδων» 

από αποφάσεις δικαστηρίων- ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ… ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 13,3 ∆ΙΣ.  ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 ΠΤΩΣΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 12,7%- Υποχώρηση κατά 11,5% του ∆ΚΕ τον Μάρτιο 

«ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ» ΤΗΣ ∆ΕΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ GAZPROM- Στην Αθήνα για 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕ 200 ΕΚΑΤ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ 688 ΕΚΑΤ. ΕΝΑΝΤΙ 14 ∆ΙΣ.- 
Μόνο το 4,91% των επιδικασθέντων φόρων και προστίµων έχε µπει στο 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

ΕΘΝΟΣ: Για τρίτη φορά στην Αθήνα, ο Αλ. Μίλερ, επικεφαλής της 
Gazprom- ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΣΤΗ ∆ΕΠΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ  ΧΕΙΡΟΠΕ∆ΕΣ 
ΣΕ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΝΙΜΤΣ ΓΙΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΦΑΠΑΞ «ΚΟΥΡΕΥΟΥΝ» ΤΩΡΑ ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: Οι νέες ρυθµίσεις για το εφάπαξ- ΦΑΚΕΛΩΝΟΥΝ ΤΙΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ- ∆ηµιουργείται Μητρώο για όλους τους καταθέτες ενώ οι 

ΣΤΑ ∆ΥΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΑ ΠΑΖΑΡΙΑ 
ΣΤΟ «ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 13 προγράµµατα για 91.868 θέσεις- ΟΙ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΝΕΩΝ  Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΘΑ 
«ΣΩΣΕΙ» ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ!- Προτείνει έκτακτες 
εισφορές για όλες τις επιχειρήσεις και τις τραπεζικές συναλλαγές.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

υπεράνω του νόµου- GOLDEN BOYS ΤΩΝ 400.000 ΕΥΡΩ!- Ο νόµος 
ορίζει ότι κανείς δεν θα παίρνει περισσότερα από το διοικητή της 

ΣΕ 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Η Ν.∆. ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΟΓΑ ΚΑΙ ΟΑΕΕ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η Ν.∆. «καίει» µε 
κοινοβουλευτικά τεχνάσµατα το νοµοσχέδιο Ρουπακιώτη- ΣΤΗΝ 
ΠΥΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ- Προωθούνται χρονοβόρες διαδικασίες 

για να φτάσει στη Βουλή τον Αύγουστο- Μεθοδεύονται «ακροδεξιάς 

την κυβέρνηση- ΤΡΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΛΑΒΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ  
82,5% όχι στην τρόικα- ΟΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ ΞΟΡΚΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Η αύξηση των αντικειµενικών 10%- 40% φέρνει σε 
απόγνωση τους ιδιοκτήτες- ΚΕΡΑΜΙ∆Α 19 ΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
αποκάλυψη της «Ε»… ξύπνησε το υπουργείο Εργασίας- ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ 7 ΣΤΟΥΣ 10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Αντιρατσιστικός νόµος- ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η «ΕΧΘΡΟΠΑΘΕΙΑ» ΜΑΞΙΜΟΥ 
ΚΑΙ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Πώς θα αποφύγετε τις παγίδες και πώς θα κερδίσετε 
τις εκπτώσεις (µε ποιες αποδείξεις)- Τι πληρώνουν µισθωτοί και 
συνταξιούχοι αναλόγως εισοδήµατος- ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ… ΕΦΟΡΙΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΝ ΕΙΧΕ ΕΚΛΕΓΗ Ο ΣΥΡΙΖΑ- Πού θα βρισκόταν σήµερα η 
οικονοµία.

Η ΑΥΓΗ: 12 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Παναττική σύσκεψη ΠΑΜΕ- ΠΑΣΕΒΕ- ΠΑΣΥ- ΟΓΕ- 
ΜΑΣ- ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Εγκύκλιος ΟΑΕΕ για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώµατος- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ 

ΟΙ ∆ΥΟ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΤΡΟΪΚΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο αγιορείτης µοναχός προτρέπει τους 
«εθνοπατέρες» σε µετάνοια, διαφορετικά…- ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ: 
ΟΥΤΕ Η ΚΟΛΑΣΗ ∆ΕΝ ΘΑ ∆ΕΧΘΕΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ & ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ.
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«ΚΑΥΤΟ» ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ ΜΕΤΩΠΟ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 21/05/2013

Σε τρία βασικά ζητήµατα επικεντρώνεται n προσοχή της 

κυβέρνησης στο προσεχές τετράµηνο που µεσολαβεί, 

µέχρι τον εξονυχιστικό έλεγχο της τρόικας που θα γίνει το 

Σεπτέµβριο, τα αποτελέσµατα του οποίου θα κρίνουν εν 

πολλοίς και τη λήψη πρόσθετων µέτρων, µέχρι και το 2016. 

Τον πρώτο µήνα του φθινοπώρου, n κυβέρνηση οφείλει να 

παρουσιάσει στους ελεγκτές έσοδα αποκρατικοποιήσεων 

ύψους 1,8 δισ. ευρώ, να συµµαζέψει τις υστερήσεις των 

ευρώ, στο τετράµηνο), να απολύσει 2.000 υπαλλήλους 

του ∆ηµοσίου και να µεταθέσει ή να µετατάξει 12.500 

υπαλλήλους. Πρόκειται για τα τρία βασικότερα, από 

τις δεκάδες των προαπαιτούµενων (55) που οφείλει να 

εκπληρώσει προσεχώς n κυβέρνηση, προκειµένου να 

διατηρήσει τις οµαλές σχέσεις µε την τρόικα, αλλά και να 

διασφαλίσει την οµαλή χρηµατοδότηση της χώρας από το 

µηχανισµό στήριξης. Χθες, εξάλλου, το ∆ηµόσιο κατέβαλε 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε άλλες κεντρικές 

τράπεζες, καθώς και σε κατόχους ελληνικών οµολόγων 

αλλοδαπού δικαίου (εκτός PSI), το ποσό των 5,6 δισ. ευρώ, 

που αντιστοιχεί σε τοκοχρεολύσια οµολόγων. To ποσό 

προήλθε από τη δόση των 4,2 δισ. ευρώ, που εκταµιεύτηκε 

από τον EFSF µόλις την Παρασκευή και από διαθέσιµα 

του ελληνικού ∆ηµοσίου. Για το γ' τρίµηνο, οι ανάγκες της 

Ελλάδας προσδιορίζονται από το µνηµόνιο σε 5,8 δισ. ευρώ, 

αλλά το ενδιαφέρον είναι οι πηγές κάλυψης τους. Σύµφωνα 

µε τον πίνακα που υπάρχει στην έκθεση της Κοµισιόν, n 

Ελλάδα θα λάβει, το γ' τρίµηνο του 2013, το ποσό των 4,8 

δισ. ευρώ από το µηχανισµό, ενώ το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ 

θα καλυφθεί µε έσοδα των αποκρατικοποιήσεων. Προφανώς, 

σε διαφορετική περίπτωση, το υπουργείο Οικονοµικών θα 

κληθεί να καλύψει από άλλες πηγές το 1 δισ. ευρώ, όπως 

άλλωστε προβλέπουν και οι ρήτρες που επέβαλε n τρόικα. 

Στέλεχος του οικονοµικού επιτελείου δήλωσε, χθες, ότι n 

τρόικα θα επανέλθει στην Αθήνα, πιθανότατα στις 4 Ιουνίου, 

αλλά για έλεγχο ολίγων ηµερών, ενώ «τα σοβαρά είναι για 

το Σεπτέµβριο», όπως είπε. Εξάλλου, n πολιτική απόφαση 

για την έγκριση της δόσης του γ' τριµήνου έχει δοθεί 

συµφωνηθέντων, που θα ελέγξει n τρόικα στις αρχές του 

Ιουνίου. Επίσης ανέφερε ότι, στις 31 Μαΐου, θα εγκριθεί 

από το δ.σ. του ∆ΝΤ και n εκταµίευση της συµµετοχής του, 

ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Σηµειώνεται πως, µέχρι τον Αύγουστο, 

το ∆ηµόσιο καλείται να καταβάλει επιπλέον ποσό, ύψους 4,9 

δισ. ευρώ, για τοκοχρεολύσια οµολόγων.

Η ίδια πηγή ανέφερε πως, αν n τρόικα εγκρίνει τη µείωση 

του ΦΠΑ στην εστίαση, µπορεί να εφαρµοστεί από την 1n 

Ιουλίου. To βασικό «στοίχηµα» του υπουργείου Οικονοµικών 

στόχους, καθώς τυχόν συνέχιση των αποκλίσεων θα σηµάνει 

νέα µέτρα, για το 2013, το 2014, αλλά και για τη διετία 

2015-2016. To υπουργείο Οικονοµικών επιδιώκει, µέσω 

της νέας ρύθµισης για τα χρέη προς το ∆ηµόσιο, που θα 

τεθεί άµεσα σε εφαρµογή, να εξαλείψει την υστέρηση των 

εσόδων που καταγράφεται µέχρι το τετράµηνο (470 εκατ. 

ευρώ) και να εµφανίσει τα έσοδα κοντά στους στόχους, 

µέχρι και το Σεπτέµβριο, που θα γίνει ο εξονυχιστικός 

έλεγχος της τρόικας, αλλά και είναι n περίοδος που 

επικαιροποιηθεί το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα µέχρι το 

2016. Η τρόικα επιβάλλει τη λήψη µέτρων περίπου 4,2 δισ. 

ευρώ για τη διετία 2015-2016, προκειµένου να καλυφθεί το 

δηµοσιονοµικό κενό που εντοπίζουν οι ξένοι ελεγκτές, αλλά 

το ακριβές ποσό θα καθοριστεί το φθινόπωρο, σύµφωνα 

προβλέψεις που θα διατυπωθούν για την προσεχή τριετία. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΟΚ θα εντείνει τις προσπάθειες 

για την ενίσχυση των εσόδων µέσω των ασφυκτικών 

πιέσεων για την είσπραξη ληξιπρόθεσµων χρεών, υπό την 

απειλή των κατασχέσεων και φυλακίσεων, αλλά και να µη 

δηµιουργηθεί νέα γενιά ληξιπρόθεσµων χρεών. Στον τοµέα 

των δαπανών, n ανησυχία εστιάζεται στις χρηµατοδοτικές 

ανάγκες των ασφαλιστικών ταµείων, δεδοµένου ότι 

υποτιµήθηκαν τα κεφάλαια των επιχορηγήσεων από τον 

αισιόδοξες προβλέψεις για την είσπραξη των εισφορών, που 

διαψεύστηκαν. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες των δαπανών, το 

ΥΠΟΙΚ ακολουθεί ιδιαίτερα σφιχτή πολιτική, αναβάλλοντας 

πληρωµές για αργότερα, µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται µέχρι 

τώρα εξοικονόµηση ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενώ περισσότερο 

από 900 εκατ. ευρώ είναι n «παρακράτηση» των επενδυτικών 

δαπανών.

ΣΥΝΕΧΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ Η 
ΕΛΣΤΑΤ 
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Ανησυχία προκαλεί n συνεχής αύξηση των κρουσµάτων 

αυτοκτονίας στη χώρα µας. Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα 

στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2011 πραγµατοποιήθηκαν 

477 αυτοκτονίες. «Πρόκειται για τον µεγαλύτερο αριθµό 

αυτοκτονιών που έχει καταγραφεί στη χώρα τα τελευταία 50 

χρόνια, από την έναρξη δηλαδή των επίσηµων καταγραφών», 

επισηµαίνει σε ανακοίνωσή της n ΜΚΟ Κλίµακα. Εκτιµάται, 

βέβαια, ότι ο πραγµατικός αριθµός αυτών είναι κατά 

πολύ µεγαλύτερος. Οι αυτόχειρες ήταν 393 άνδρες και 

84 γυναίκες. Και παρά το γεγονός ότι τα θλιβερά πρωτεία 

διατηρεί το «ισχυρό» φύλο, n αύξηση των κρουσµάτων 

στις γυναίκες από το 2010 φτάνει το 104,8%. Γεωγραφικά, 

172 περιστατικά καταγράφηκαν στην Αττική (έναντι 109 την 

προηγούµενη χρονιά), 53 στην Κεντρική Μακεδονία, 37 

στην Κρήτη, 36 στη ∆υτική Ελλάδα και τα υπόλοιπα είναι 

κατανεµηµένα σε όλη τη χώρα. Για το έτος 2012 n Κλίµακα 

έχει καταµετρήσει 4.000 περίπου κλήσεις στη «γραµµή 

παρέµβασης για την αυτοκτονία 1018». To µεγαλύτερο 

ποσοστό των κλήσεων προερχόταν από άτοµα 36 έως 40 

ετών ή 21 έως 25 ετών, ενώ το 47,3% όσων τηλεφώνησαν 
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ήταν οι άµεσα ενδιαφερόµενοι. Εξ όσων ζήτησαν ψυχολογική 

υποστήριξη, το 49,4% ήταν άνδρες και το 48,9% γυναίκες, 

το 20,9% δήλωσαν άνεργοι, το 5,5% φοιτητές και το 4,5% 

µαθητές... Στο 57,4% των καλούντων διεφάνη αυτοκτονικός 

ιδεασµός, 31,2% ανέφερε ιστορικό αυτοκτονιών, ενώ το 16,4% 

απέδωσε την αυτοκτονική του συµπεριφορά σε οικονοµικά 

προβλήµατα. Ωστόσο, στο «συρτάρι» βρίσκεται εδώ και δύο 

χρόνια το Εθνικό Πρόγραµµα Πρόληψης της Αυτοκτονίας, 

που έχει καταρτίσει n Κλίµακα. «∆εν έχει οριστεί n έναρξη 

του προγράµµατος, µολονότι έχει λάβει από το υπουργείο 

Υγείας την έγκριση σκοπιµότητας» υπογραµµίζει n κ. 

Όλγα Θεοδωρικάκου από την Κλίµακα. To εν λόγω σχέδιο 

προβλέπει τη δικτύωση σε εθνικό επίπεδο των υπαρχόντων 

µονάδων ψυχικής υγείας, την έναρξη ερευνητικού έργου 

για την καταγραφή των αποπειρών και των αυτοκτονιών. 

Περιλαµβάνει ακόµα εκπαίδευση και αγωγή πολιτών και 

όλων των επαγγελµατιών συγγενών ειδικοτήτων (ιερείς, 

αστυνοµικοί, ιατροί και εκπαιδευτικοί). «Στα στοιχεία που 

συλλέγουµε ως οργάνωση διαφαίνεται σαφής άνοδος των 

περιστατικών τόσο το 2012 όσο και το πρώτο τετράµηνο του 

2013», σηµειώνει n κ. Θεοδωρικάκου.

ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΟΓΑ ΚΑΙ ΟΑΕΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-30 | 21/05/2013

Καθ' οδόν προς τη συνταξιοδότηση οδεύουν χιλιάδες 

ασφαλισµένοι που οφείλουν στον ΟΑΕΕ εισφορές πάνω 

από 20 έτη, καθώς και στον ΟΓΑ µέχρι 4.000 ευρώ. Τα δύο 

ασφαλιστικά ταµεία εξέδωσαν σχετικές εγκυκλίους, οι οποίες 

προβλέπουν:

 - Για τον ΟΑΕΕ: ∆υνατότητα να αναγνωρίσουν χρόνο 

ασφάλισης για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος 

έχουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες των οποίων οι οφειλές 

έχουν προκύψει τουλάχιστον πριν από µία 20ετία. Με βάση 

τη νοµοθεσία, το δικαίωµα του Οργανισµού προς είσπραξη 

των εισφορών παραγράφεται έπειτα από παρέλευση 20ετίας 

από τη λήξη του οικονοµικού έτους κατά το οποίο αυτές 

κατέστησαν απαιτητές. Βέβαια, ο ασφαλισµένος µπορεί 

να καταβάλει τις εισφορές και µετά την παραγραφή (µη 

υποβάλλων ένσταση παραγραφής) µε το ισχύον ασφάλιστρο 

του χρόνου καταβολής και τις νόµιµες προσαυξήσεις. 

Αυτό διότι n παραγραφή αποτελεί νοµικά ένσταση, n 

άσκηση της οποίας αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του 

ασφαλισµένου. ∆ηλαδή σε περίπτωση «αποποίησης των 

οφειλών» υπάρχει n δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου 

ασφάλισης για θεµελίωση συνταξιοδότησης - είτε µε τους 

αναγνωριζόµενους χρόνους του ν.2084/1992 είτε µε το 

ν.3996/2011- κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ασφαλισµένου. 

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο: n τυχόν «αποποίηση οφειλών» 

δεν του στερεί τέτοιο δικαίωµα 

- Στον ΟΓΑ. Να βγάλουν σύνταξη έχουν τη δυνατότητα όσοι 

οφείλουν στο Ταµείο ασφαλιστικές εισφορές κάτω των 4.000 

ευρώ. Θεσπίζεται διάταξη για συµψηφισµό ή παρακράτηση 

από τη δικαιούµενη σύνταξη των οφειλόµενων στο Ταµείο 

ασφαλιστικών εισφορών. Ουσιαστικά, τo οφειλόµενο ποσό 

συµψηφίζεται ή παρακρατείται κάθε µήνα και µέχρι την 

εξόφλησή του από τo σύνολο των δικαιούµενων ποσών 

σύνταξης. Στην εγκύκλιο γίνεται αναφορά και σε όσους 

έχουν υπαχθεί σε διακανονισµό των καθυστερούµενων 

οφειλών τους (αφορά µεγαλύτερα ποσά που ρυθµίζονται 

σταδιακά). Με βάση τη νοµοθεσία, n σύνταξη καταβάλλεται 

από την 1η του επόµενου µήνα της εξόφλησης της οφειλής. 

Με την κοινοποιούµενη διάταξη του άρθρου 68 του 

ν.4144/2013 προβλέπεται ότι n ρύθµιση αυτή ισχύει και για 

τους αυτοτελώς απασχολούµενους οφειλέτες του κλάδου 

κύριας ασφάλισης αγροτών, σε περίπτωση υπαγωγής τους σε 

διακανονισµό των καθυστερούµενων οφειλών τους. 

 - ΟΠΑ∆: Παρατείνεται n απογραφή-θεώρηση των βιβλιαρίων 

των ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆) σε όλους τους 

νοµούς έως τις 31 Οκτωβρίου. Με την ίδια απόφαση 

παρατείνεται και n ισχύς των βιβλιαρίων των ασφαλισµένων 

του ΟΠΑ∆ και του ΤΥ∆ΚΥ µέχρι τη λήξη της απογραφής 

(δηλαδή, το τέλος Οκτωβρίου).

«ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΙΜΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ» 
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Χρήσιµο, άρτια οργανωµένο και µε αποτελέσµατα αντάξια των 

υψηλών προσδοκιών που καλλιεργήθηκαν χαρακτηρίζουν 

Έλληνες επιχειρηµατίες, που συµµετείχαν στην αποστολή, 

την επίσκεψη του 'Έλληνα πρωθυπουργού στην Κίνα. 

Παράλληλα, δηλώνουν αισιόδοξοι ότι οι συµφωνίες που 

έγιναν, αλλά και οι επιχειρηµατικές επαφές στο πλαίσιο των 

συνεδρίων που διοργανώθηκαν σε Πεκίνο και Σανγκάη θα 

αποδώσουν καρπούς στο αµέσως επόµενο διάστηµα και 

εκτιµούν πως µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για σύσφιξη 

των διµερών εµπορικών σχέσεων προς όφελος και των δυο 

χωρών. «Αυτό το ταξίδι άνοιξε ένα παράθυρο ευκαιρίας 

και δηµιούργησε ένα "µοµέντουµ" για την ανάπτυξη των 

ελληνικών εξαγωγών στη χώρα του ∆ράκου, που διψά για 

καταναλωτικά προϊόντα του δυτικού κόσµου», αναφέρουν 

επιχειρηµατίες που µίλησαν στην «Η», προσθέτοντας πως 

n αποστολή στην Κίνα ήταν εθνικά και επιχειρηµατικά 

ωφέλιµη. «Ήταν ένα πολύ διδακτικό ταξίδι καθώς είχαµε την 

ευκαιρία να δούµε πολλά πράγµατα ιδίοις όµµασιν. Να δούµε 

τις ευκαιρίες αλλά και τις δυσκολίες», σηµειώνει ο πρόεδρος 

και διευθύνων σύµβουλος της ΜΕΒΓΑΛ, Πέτρος Παπαδάκης, 

προσθέτοντας πως «ανιχνεύσαµε και βάλαµε τις βάσεις 

για µελλοντικές συνεργασίες στιςσυνολικά21 επαφές που 

είχαµε». Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Ικτίνος 

Ελλάς, Ευάγγελος Χαϊδάς, δηλώνει ικανοποιηµένος από την 

παρουσία τόσο του ίδιου όσο και της συνολικής ελληνικής 

αποστολής στην Κίνα και εµφανίζεται πεπεισµένος πως 

υπάρχει έδαφος για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων. 


