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“Αν περιμένουμε μέχρι να είμαστε έτοιμοι, θα 
περιμένουμε για την υπόλοιπη ζωή μας” λέει ο 
Λέμονι Σνίκετ στο “The Ersatz Elevator”. Η ζωή 
αποδεικνύει την αδιαμφισβήτητη ορθότητα της 
φράσης. Σχεδιάζεις, ναι, υποβάλλεις τα σχέδιά σου 
στη βάσανο της εξαντλητικής ανάλυσης και κρίσης 
αλλά όσο καλά κι αν σχεδιάσεις, έτοιμος 100% δεν 
θα είσαι κι ο λόγος είναι απλός: αν δεν περάσεις 
στην πράξη, όσα σχέδια κι αν κάνεις επί χάρτου 
δεν μπορείς να προβλέψεις όλες τις μεταβλητές, 
τις “στραβές” και τούς αστάθμητους παράγοντες. 
Όταν ξεκινάς κάτι καινούργιο, αποφασίζοντας να 
βαδίσεις σε έδαφος απάτητο για σένα, σπάνια μπορείς 
να αποφύγεις κάποιες αστοχίες ή δυσλειτουργίες. 
Οι καινούργιες αρχές δεν είναι επιστήμη αλλά 
εμπεριέχουν το στοιχείο του πειραματισμού.
Τον Απρίλιο τα δύο από τα τρία νέα μέσα του ΤΕΕ/
ΤΚΜ -το newsletter και το blog συγκεκριμένα- 
μπήκαν στην “αφετηρία”. Όχι χωρίς κάποια 
τεχνικά προβλήματα. Τα είδαμε, διαπιστώσαμε 
τα αίτιά τους και τα αντιμετωπίζουμε. Ζητούμε 
συγγνώμη από όσους ταλαιπωρήθηκαν από αυτά 
(π.χ., το “πεσμένο” για κάποιες ημέρες blog ή τους 
μη ενεργούς συνδέσμους σε ένα από τα Newsletters) 
και υποσχόμαστε ότι τα επιλύσαμε οριστικά. Κάθε 
αρχή και δύσκολη, που λέει ο ελληνικός λαός, 
αλλά χωρίς καινούργιες αρχές δεν προχωράς.
Πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να διαβάζετε το News-
letter και να επισκέπτεστε το blog, που διαρκώς θα 
εμπλουτίζεται. Το πρώτο για την ενημέρωση για όσα 
“τρέχουν” ανά πάσα στιγμή στο ΤΕΕ, στον κλάδο και 
στη Μακεδονία και το δεύτερο για τα επώνυμα άρθρα 
και γνώμες, τις τελευταίες εξελίξεις στο εξωτερικό 
και τις χρήσιμες πληροφορίες και ειδήσεις.
Το Newsletter που συνέπεσε με τις εορτές του 
Πάσχα δεν κυκλοφόρησε με το σκεπτικό ότι στις 
γιορτινές ημέρες καλό είναι να κρατάμε λίγη 
απόσταση από όσα μας θυμίζουν τον καθημερινό 
μας αγώνα.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις, ευχόμαστε χρόνια πολλά 
σε όλους!

EDITORIAL

Ναι σε έντιμο συμβιβασμό για το μετρό

Τις εμπεριστατωμένες θέσεις και τις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το θέμα του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσίασε ο πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής, Πάρις Μπίλλιας, την Παρασκευή 3 Απριλίου κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού 
συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ συνόδευσε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη 
Μπουτάρη στη συνάντηση του με τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη.

Ο κ. Μπίλλιας τάχθηκε υπέρ ενός έντιμου συμβιβασμού μεταξύ αναδόχου και Αττικό Μετρό ενώ ζήτησε από τη δημοτική αρχή 
Θεσσαλονίκης να παραιτηθεί από την προσφυγή στο ΣτΕ καθώς έχει αποδειχθεί ότι οικονομο-τεχνικά ο σταθμός «Βενιζέλου» 
μπορεί να κατασκευαστεί μόνο αν απομακρυνθούν προσωρινά οι αρχαιότητες. Εκτίμησε πως αν αποχωρήσει ο εργολάβος και 
γίνει επαναδημοπράτηση του έργου της βασικής γραμμής τότε θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο χρόνια μέχρι να ξεκινήσει και 
πάλι το έργο. Εκτός από αυτό, υπογράμμισε τον κίνδυνο να υπάρχουν επιπτώσεις και στη γραμμή της Καλαμαριάς καθώς υπάρχει 
ενδεχόμενο να «παγώσει» καθώς δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτόνομα. Για την επίλυση δε των διοικητικών αδυναμιών 
του έργου, ο κ. Μπίλλιας πρότεινε την τοποθέτηση ενός εντεταλμένου συμβούλου στη Θεσσαλονίκη. Συνέχεια στη σελίδα 4...

Τη δυνατότητα και τις προοπτικές αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα προσφέρει το αποκαλούμενο «πακέτο 
Γιούνκερ» εξετάζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στο πλαίσιο αυτό, προσκάλεσε σε ενημερωτική συνάντηση τους έλληνες ευρωβουλευτές που 
έλκουν τη καταγωγή τους από τη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου οι τελευταίοι να ενημερώσουν τα στελέχη 
του τμήματος για τις εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν ο Κώστας Χρυσόγονος από τον 
ΣΥΡΙΖΑ και ο Σωτήρης Ζαριαννόπουλος από το ΚΚΕ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Μεγ.Τρίτη 7 Απριλίου στο ΤΕΕ/ΤΚΜ και 
σε αυτή συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΔΕ Πάρις Μπίλλιας, ο πρόεδρος της «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ Βασίλης Γρηγοριάδης, ο αντιπρόεδρος 
της ΔΕ Κώστας Λεονταρής, ο γγ της ΔΕ Άνθιμος Αμανατίδης, τα μέλη της ΔΕ: Γιάννης Δαρδαμανέλης, Δημήτρης Μήτρου, Νίκος 
Ζώκας και Γιάννης Νάνος. Επίσης, συμμετείχαν ο πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας-Περιβάλλοντος, Γιώργος Μπανιάς, 
η πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας, Στέλλα Μπεζεργιάννη και η αν.διευθύντρια του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Χρύσα Λασκαρίδου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ευρωβουλευτές τόνισαν ότι το «πακέτο Γιούνκερ» έχει αναφορά σε περίπου 315 δις. 
Ευρώ, τα οποία τα 16 θα διατεθούν από την ΕΕ (αφαιρώντας τα όμως από άλλα ταμεία) και πέντε θα δοθούν από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων. Τα συγκεκριμένα 21 δις. Ευρώ θα είναι εγγυήσεις προκειμένου να κινητοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας να 
προχωρήσει σε συγκεκριμένες επενδύσεις. Συνέχεια στη σελίδα 2..

Πακέτο Γιούνκερ και ΤΕΕ/ΤΚΜ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ΕΕ ζητά από τις χώρες μέλη να 
«κινητοποιήσουν» δικά τους χρήματα 
προς αυτή τη κατεύθυνση, θέτοντας όμως 
συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 
Στην ουσία, η ΕΕ θα καλεί τους ιδιώτες 
να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες 
αναπτυξιακές επενδύσεις, καλύπτοντας τυχόν 
ζημιές, ενώ στη περίπτωση που η επένδυση 
είναι επιτυχημένη, τότε όλο το κέρδος θα 
απορροφάται από τον ιδιώτη. Προτεραιότητα για επενδύσεις μέσω του «πακέτου Γιούνκερ» 
έχουν οι: υποδομές-μεταφορές, τα logistics και η ενέργεια. 

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα έχει διαμορφωθεί το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο θα 
διαχειρίζεται τα κονδύλια του συγκεκριμένου πακέτου, ενώ ήδη άτυπα έχουν διαρρεύσει δύο 
λίστες με προτεινόμενα έργα για την Ελλάδα. Ωστόσο, η «διαπραγμάτευση» και ο σχεδιασμός 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, από τα συνολικά 315 δις. Ευρώ 
που θα διαπραγματεύεται το «πακέτο Γιούνκερ», στην Ελλάδα αναλογούν περίπου 6 δις ευρώ 
και πιο συγκεκριμένα στη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, 
ικανά να δημιουργήσουν 2.000 – 3.000 θέσεις εργασίας. 

Την ίδια ώρα, σαφές μήνυμα για στροφή των Ελλήνων στην ουσιαστική -αντί της 
“επιδοματικής”- επιχειρηματικότητα έδωσε, από τη Θεσσαλονίκη, ο εκπρόσωπος Τύπου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ενώ πρόσθεσε ότι, διαχρονικά, το μοναδικό 
ακλόνητο και σαφές πλαίσιο, στο οποίο πρέπει να κινηθούμε και τώρα, είναι η συμμετοχή της 
Ελλάδας στην ΕΕ και στην οικονομική και νομισματική ένωση. Ο ίδιος σημείωσε ότι η χώρα έχει 
αφήσει καιρό πριν πίσω της τις “διακηρυκτικές” προσδοκίες. “Πολύ λίγοι πιστεύω, και εδώ και 
έξω από τη χώρα, ενδιαφέρονται πια για το τι προτιθέμεθα να κάνουμε ή διακηρύσσουμε ότι 
θέλουμε να κάνουμε. Τώρα έφτασε η ώρα τού ‘κάνουμε’, έφτασε η ώρα της δουλειάς” είπε και 
πρόσθεσε ότι σε αυτό το σκηνικό χρειάζεται συναντίληψη των καταστάσεων και συνεννόηση 
γιατί “κανένας μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός δεν μπορεί να προκύψει αν δεν βάλουν όλοι 
το δικό τους λιθαράκι με συναίνεση”, κατέληξε.

Ψηφίσματα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

...συνέχεια από σελίδα 1

Στην υιοθέτηση δύο ψηφισμάτων προχώρησε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ κατά τη διάρκεια 
της 4ης τακτικής συνεδρίασής της την 1η Απριλίου. Το πρώτο αφορά την ποινική δίωξη των 
συναδέλφων μηχανικών της Α και της ΔΕ του ΤΕΕ. Το ψήφισμα υπογραμμίζει ότι η ποινική 
δίωξη που ασκείται εις βάρος μελών της Αντιπροσωπίας και της Διοικούσας του ΤΕΕ που 
συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις στο ΕΤΑΑ, ενάντια στην επονείδιστη μνημονιακή πολιτική εις 
βάρος των μηχανικών, ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και 
στην συλλογική κινητοποίηση και χειραφέτηση του Κλάδου. Πρόκειται για εκδικητική, επιλεκτική 
και παντελώς ανυπόστατη στοχοποίηση μελών του ΤΕΕ που δια της παρουσίας τους στο ΕΤΑΑ 
εφάρμοζαν συλλογικές αποφάσεις συνδικαλιστικών φορέων (του ίδιου του ΤΕΕ, της ΕΜΔΥΔΑΣ, 
του ΣΑΔΑΣ κα). 

Η «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί την κυβέρνηση, να προχωρήσει τάχιστα στην αποκατάσταση της εύρυθμης 
λειτουργίας του ΕΤΑΑ, με την απομάκρυνση του κου Σελλιανάκη, που μόνο προβλήματα έχει 
συσσωρεύσει καθώς και να δώσει λύσεις στα ασφαλιστικά προβλήματα των μηχανικών που δεν 
παίρνουν άλλη αναβολή την εισαγγελία Πρωτοδικών να βάλει την υπόθεση στο αρχείο. Επίσης, 
αποφάσισε την πλήρη και με κάθε μέσο νομική και πολιτική υποστήριξη των διωκόμενων, την 
μαζική κινητοποίηση του κλάδου σε ενδεχόμενη δίωξη και δίκη, τον προγραμματισμό νέων 
κινητοποιήσεων προς το Υπ. Κοινωνικής Ασφάλισης για την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων 
μας και ξεκαθάρισε ότι δεν γίνεται δεκτή η ποινικοποίηση των συνδικαλιστικών – 
κοινωνικών – πολιτικών κινητοποιήσεων γενικότερα. Όλο το ψήφισμα ΕΔΩ.

4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με  τίτλο: «Ανακαλύψτε την φύση στις οροφές 
των κτιρίων» και   θέμα  τις εφαρμοσμένες καινοτόμες λύσεις σε ό,τι 
αφορά την αειφόρο αστική ανάπτυξη. Στις 20 και 21 Απριλίου 2015, 
Κωνσταντινούπολη,  Τουρκία.

ΔΙΕΘΝΕΣ WORKSHOP με τίτλο «Architecture meets Robotics | Interactive 
Hotels – Customizable Experiences», διοργανώνουν το Εργαστήριο TIE 
Lab της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και 
το Εργαστήριο Paslin Laboratory for Robotics and Autonomous Vehicles 
της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ariel University, 28 έως 30 Απριλίου 2015, 
Ariel University, Ισραήλ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ διοργανώνει ομάδα διδασκόντων και 
υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, σε συνεργασία με 
τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στους Παλιούς Στάβλους της Κάτω Τούμπας. Από 
24 έως 26 Απριλίου 2015 και με μια «γιορτή της γειτονιάς» στις 9 Μαΐου 
όπου θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα του εργαστηρίου.

ΔΙΑΛΕΞΗ με θέμα: «Αναστύλωση του Ιστορικού Ναού του Αγίου Γεωργίου 
στο Κάιρο και του Υποκείμενου Ρωμαϊκού Πύργου» διοργανώνεται στις 29 
Απριλίου 2015 και ώρα 11:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Μονάδας 
Έρευνας ΙΤΣΑΚ (Τέρμα Οδού Δασυλλίου στους Ελαιώνες, Δήμου Πυλαίας, 
Θεσσαλονίκη), με ομιλητές τους Γ. Πενέλη, Ομότιμο Καθηγητή ΑΠΘ και Γρ. 
Πενέλη, Δρ Πολιτικό Μηχανικό ΑΠΘ.

THESSALONIKI SCIENCE FESTIVAL με στόχο την επικοινωνία της 
επιστήμης και τεχνολογίας με το ευρύ κοινό.  Από  14 έως 17 Μαΐου 2015,  
Πολυχώρος Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γρ. Λαμπράκη & Γ’ Σεπτεμβρίου, 
Θεσσαλονίκη.

Επίσης, στην ίδια τακτική συνεδρίαση υιοθετήθηκε ψήφισμα σχετικά με τις τρέχουσες 
εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο των Μηχανικών.

«Μετά τις πρόσφατες συναντήσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. Ρωμανιά, η αντιπροσωπεία εκφράζει την κατ’ αρχήν ικανοποίησή της για τα 
αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν και καλεί το αρμόδιο Υπουργείο και την Κυβέρνηση να 
υλοποιήσει άμεσα τις δεσμεύσεις που ανέλαβε, οι οποίες θα αποτελέσουν μια πρώτη δικαίωση 
των αγώνων και των παρεμβάσεων των μηχανικών και του ΤΕΕ για την ανατροπή των πολιτικών 
που οδήγησαν τον κλάδο στην εξαθλίωση», αναφέρεται στο ψήφισμα. 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ δηλώνει ότι θα συμβάλει με τις δικές του δυνάμεις στο διάλογο για την εξεύρεση 
των βέλτιστων λύσεων στην επίλυση των δίκαιων αιτημάτων των μηχανικών, προκειμένου να 
αποτραπεί η πλήρης οικονομική και επαγγελματική κατάρρευση του κλάδου, ενώ ταυτόχρονα, 
με τον θεσμικό του ρόλο ως σύμβουλος της Πολιτείας, θα βοηθήσει με τις θέσεις του στην 
πορεία για την ανάκαμψη της οικονομίας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. 

Στην 4η συνεδρίαση έγινε παρουσίαση των δραστηριοτήτων από τον πρόεδρο Βασίλη 
Γρηγοριάδη και μέλη. Ακολούθησε μακρά συζήτηση και παρουσίαση του πορίσματος της ομάδας 
εργασίας, που συγκρότησε το Τμήμα, προκειμένου να διερευνήσει τις δυνατότητες διεύρυνσης 
του επαγγελματικού αντικειμένου του μηχανικού για την προώθηση της επιχειρηματικότητας 
και της απασχολησιμότητας, μέσω της αξιοποίησης των πόρων της προγραμματικής περιόδου 
2014-2020. 

Υπενθυμίζεται ότι οι συνεδριάσεις της «Α» μεταδίδονται ζωντανά και μπορεί ο ενδιαφερόμενος 
να τις παρακολουθήσει σε μαγνητοσκόπηση. Η πιο πρόσφατη ΕΔΩ.

Πακέτο Γιούνκερ και ΤΕΕ/ΤΚΜ 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM_2014_16/%D8%C7%D6%C9%D3%CC%C1%20%C1%20%C3%C9%C1%20%D4%C7%CD%20%D0%CF%C9%CD%C9%CA%C7%20%C4%C9%D9%CE%C7%20%CC%C5%CB%D9%CD%20%D4%C7%D3%20%C1%20%CA%C1%C9%20%D4%C7%D3%20%C4%C5%20%D4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SK-lU_NO50s&list=PLzp7y2Ar7VZb6DZI-EsC1Y37R0A4tvqrw
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Το σημαντικό ρόλο των κατασκευών στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, 
καθώς και τους παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας, 
βρέθηκε στο επίκεντρο μελέτης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) 
που διενεργήθηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων για την Ποιότητα και Ανάπτυξη 
των Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ).

Τη μελέτη παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας 
δίνοντας έμφαση στο σημαντικό ρόλο που εξακολουθεί να διαδραματίζει ο κλάδος των 
κατασκευών στην ελληνική οικονομία παρά την ισχυρή αρνητική επίδραση (μείωση μέχρι 
και 80%), που είχε σε αυτόν η κρίση. Σύμφωνα με αυτήν, η προστιθέμενη αξία του ευρύτερου 
τομέα των Κατασκευών διαμορφώθηκε το 2013 σε 8,1 δισ. ευρώ (περίπου 4% του ΑΕΠ) από 
22,5 δις. ευρώ (11% του ΑΕΠ) το 2006. Σημαντική ήταν η επίπτωση της απαξίωσης του κλάδου 
και στην απασχόληση, η οποία περιλαμβάνει πλήθος ειδικοτήτων και επαγγελμάτων και  
μειώθηκε το 2013 σε 287.000 άτομα (8,7% της συνολικής απασχόλησης) από 589.000 άτομα 
το 2008 (13% της συνολικής απασχόλησης), δημιουργώντας 302.000 ανέργους. Είναι επίσης 
χαρακτηριστικό ότι περισσότερο από το 30% της ύφεσης από το 2008 έως το 2013 συνδέεται 
με την πτώση των επενδύσεων στις κατασκευές. Όπως τονίζεται στη μελέτη, παρά την τεράστια 
πτώση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, 
η συνεισφορά του κλάδου στην ελληνική 
οικονομία παραμένει σημαντική. Λαμβάνοντας 
υπόψη και τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις 
του στην ευρύτερη Οικονομία της χώρας, 
εκτιμάται ότι ο κλάδος συνεισέφερε το 2013 
το 11% του ΑΕΠ και υποστήριξε άλλες 440.600 
θέσεις εργασίας στην υπόλοιπη Οικονομία. 
Έτσι, για κάθε θέση που δημιουργείται στον 
κλάδο των κατασκευών στηρίζονται συνολικά 
τρεις θέσεις εργασίας σε όλη την οικονομία. 

Επίσης από στοιχεία του 2013, για κάθε ένα 
ευρώ που δαπανάται στον τομέα κατασκευών, προστίθενται 1,8 ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας, και 
τα 0.4 ευρώ καταλήγουν στα ταμεία του κράτους και αντίστοιχα για κάθε 1 εκ. ευρώ αξία που 
παράγουν οι κατασκευές, δημιουργούνται 39 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη οικονομία, εκ των 
οποίων οι 13 θέσεις δημιουργούνται στον κλάδο κατασκευών.

Τα ακίνητα είναι πάγια περιουσιακά στοιχεία με μεγάλη διάρκεια ζωής και συχνά 
χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για τη λήψη δανείων. Το επίπεδο των πραγματικών τιμών των 
ακινήτων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθορίζοντας τόσο 
το επίπεδο της χρηματοδότησης της οικονομίας, όσο και ενδεχόμενες πρόσθετες ανάγκες σε 
κεφάλαια για τις τράπεζες, ειδικά στις περιπτώσεις που εμφανίζεται δυσαρμονία μεταξύ τιμών 
ακινήτων (που λειτουργούν ως εγγυήσεις) με το ύψος των δανείων που έχουν εκταμιευτεί. 
Τελικώς, η αδυναμία πληρωμής των δόσεων στεγαστικών δανείων δημιουργεί προσδοκίες 
αύξησης της προσφοράς ακινήτων προς πώληση στο μέλλον και, με δεδομένη την υποτονική 
ζήτηση, καλλιεργεί την προσδοκία περαιτέρω υποχώρησης των τιμών των ακινήτων, η οποία 
δρα ανασταλτικά στις επενδύσεις στην αγορά ακινήτων, σε συνδυασμό και με τη μικρή, έναντι 
των τιμών, υποχώρηση του κόστους κατασκευής.

Σε ό,τι αφορά στην τρέχουσα απόδοση εισοδήματος των ακινήτων, αυτή κυμαίνεται σύμφωνα 
με εκτιμήσεις μεταξύ 2,2% - 3% σε ετήσια βάση. Τα ποσοστά αυτά είναι αρνητικά για την 
προσέλκυση επενδύσεων, αν ληφθούν υπόψη τη φορολόγηση των εισοδημάτων από τα ενοίκια 
και τους πρόσθετους φόρους επί των ακινήτων. Πάντως, συγκρινόμενη με άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες η Ελλάδα βρίσκεται στην ομάδα χωρών με τις χαμηλότερες ετήσιες αποδόσεις από το 
εισόδημα των ακινήτων.

Το ρευστό φορολογικό σύστημα με τις συχνές μεταβολές και αυξήσεις στους φορολογικούς 
συντελεστές και την επιβολή νέων φόρων στα ακίνητα (ΕΕΤΗΔΕ, ΕΝΦΙΑ κτλ.), επηρέασε τις 
αποδόσεις των ακινήτων και οδήγησε σε υποχώρηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. 
Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι η αναλογική φορολόγηση των ακινήτων επί αντικειμενικών 
τιμών που δεν παρακολουθούν την εξέλιξη των πραγματικών εμπορικών τιμών και είναι 
σημαντικά υψηλότερες αυτών, δημιουργεί σοβαρές στρεβλώσεις στην αποδοτικότητα 

Το μέλλον του κλάδου των κατασκευών

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

των ακινήτων, επηρεάζοντας έτσι το επίπεδο δραστηριότητας στις σχετικές αγορές.
Τα έσοδα από τη φορολογία ακινήτων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 2012 στο 2,1% 

του ΑΕΠ, κατατάσσοντας τη χώρα 7η μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Οι επαναλαμβανόμενοι 
φόροι περιουσίας στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν τους φόρους μεταβίβασης 
ακινήτων, αντιστοιχούσαν το ίδιο έτος (δηλαδή πριν από την εφαρμογή του ΕΝΦΙΑ) στο 1,4% 
του ΑΕΠ. Με την υπόθεση ότι στις υπόλοιπες χώρες δεν καταγράφονται σημαντικές μεταβολές, 
οι εκτιμήσεις για τα έσοδα από φόρους στην περιουσία το 2014 κατατάσσουν την Ελλάδα στην 
3η θέση στην ΕΕ-28. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια θέτουν συχνά μη αναγκαία προσκόμματα στις 
αγοροπωλησίες ακινήτων και στην αδειοδότηση των κατασκευαστικών έργων. Η απουσία 
ολοκληρωμένου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού καθιστά τις συναλλαγές ευάλωτες 
σε μελλοντικές τροποποιήσεις, αναστέλλοντας σημαντικές επενδύσεις. Παράλληλα, σημαντικά 
προβλήματα εγείρονται και στα δημόσια έργα με αποτέλεσμα καθυστερήσεις ή υπερβάσεις 
δαπανών, χωρίς να επιτυγχάνεται καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα. 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης του ΙΟΒΕ και τις προτάσεις του ΣΕΠΑΚ, που 
παρουσίασε ο γενικός γραμματέας του ΣΕΠΑΚ, καθηγητής Αναστάσιος  Κωτσιόπουλος, η 
αναγκαία πλέον ανάκαμψη των κατασκευών μπορεί να πραγματοποιηθεί με:
• Τον ορθολογισμό, απλοποίηση και σταθεροποίηση του φορολογικού πλαισίου
• Την κωδικοποίηση, απλοποίηση και σταθεροποίηση του συνόλου της νομοθεσίας για τα 
ακίνητα και τις κατασκευές.
• Την προώθηση και ανάπτυξη της οργανωμένης δόμησης
• Την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και αναμόρφωση στις διαδικασίες των δημοσίων έργων
• Την αναμόρφωση του κτιριακού αποθέματος
• Την ενίσχυση της ζήτησης ακινήτων απο το διεθνές περιβάλλον
• Την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των κατασκευών
• Βελτιώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ποιότητα των υλικών και της εφαρμογής τους.

Η εκδήλωση παρουσίασης έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Δευτέρα 30 Μαρτίου. 
Χαιρετισμό απεύθυνε ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργος 
Σταθάκης, καταθέτοντας τις απόψεις του και δηλώνοντας το ενδιαφέρον του και τις ενέργειες 
του Υπουργείου του για το θέμα αυτό.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων για την Ποιότητα και Ανάπτυξη 
των Κατασκευών, πολιτικός μηχανικός Πέτρος Παπαϊωάννου, σημείωσε την υπερφορολόγηση 
και την πολυνομία, ώς τους κύριους παράγοντες απαξίωσης του κλάδου και των ακινήτων 
και αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Συνδέσμου για τη δημιουργία ενιαίου φορέα, ώστε 
να εκπροσωπεί όλο τον κλάδο, για την πρόοδο και τη καλύτερη οργάνωση των κατασκευών. 
Κάλεσε δε τους εκπροσώπους του κλάδου και την Πολιτεία να συνεργαστούν με τον ΣΕΠΑΚ όλοι 
μαζί, με στόχο να τεθούν οι κατασκευές σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης με επίκεντρο την οικονομία 
της χώρας και την ποιότητα των κατασκευών και του περιβάλλοντος.

Όλη η μελέτη του ΙΟΒΕ ΕΔΩ.

post-its

Νομοθετική ρύθμιση, που να διασφαλίζει την απευθείας παραχώρηση χρήσης των παραλιών από τους δήμους ζητά με απόφασή του το ΔΣ της ΚΕΔΕ, μετά την απόφαση του Ε΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε παράνομη την ΚΥΑ, με την οποία παραχωρούνταν συλλήβδην στους δήμους οι παραλίες και ο αιγιαλός. Πέρα από νομοθετική ρύθμιση που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα, η ΚΕΔΕ ζητά άμεσα να εκδοθεί νέα ΚΥΑ , ώστε να μπορέσουν οι δήμοι να προγραμματίσουν τις δράσεις τους στις παραλίες.

Με νέες στήλες στις οποίες οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να αναγράψουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να εμπλουτιστεί το έντυπο Ε2 το οποίο συμπληρώνεται κάθε χρόνο από όσους φορολογούμενους εισπράττουν εισοδήματα από ακίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο έντυπο πρόκειται να προστεθούν δύο καινούργιες στήλες. Στην πρώτη, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώσουν τον αριθμό «δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας». Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός του μισθωτηρίου που κατατεθεί στην εφορία μέσω ηλεκτρονικής οδού.
Ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο συνολικού ύψους 2,48 δισεκατομμυρίων ευρώ συσσώρευσαν οι φορολογούμενοι μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2015. Έτσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν επίσημα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, 

Συμμετοχή Κατασκευών στο ΑΕΠ (%), πηγή ΙΟΒΕ

www.sepak.gr
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Ναι σε έντιμο συμβιβασμό για το μετρό
Ο κ. Μπουτάρης κατέθεσε στον υπουργό την πρόσφατη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

με σειρά θέσεων σχετικά με τα προβλήματα του έργου του μετρό Θεσσαλονίκης. Ο κ. Σταθάκης 
δεσμεύθηκε ότι θα αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε 
το έργο να βγει πολύ σύντομα από το σημερινό τέλμα, με λύσεις που θα διασφαλίζουν την 
ολοκλήρωσή του στον ταχύτερο εφικτό χρόνο, θωρακίζοντας όμως απόλυτα το δημόσιο 
συμφέρον. Αυτό θα αποτελέσει και την μόνη βιώσιμη προοπτική επανάκτησης των χαμένων 
θέσεων εργασίας. Επίσης, συμφωνήθηκε από κοινού η άμεση απεμπλοκή της υπόθεσης των 
αρχαιολογικών ευρημάτων στον Σταθμό «Βενιζέλου» στη βάση της τελευταίας απόφασης του 
υπουργείου Πολιτισμού.
Ψήφισμα δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης

Το Σώμα αποφάσισε κατά πλεοψηφία:
1. Να εκφραστεί εμπράκτως η βούληση της κυβέρνησης για συνέχιση και ολοκλήρωση του 

έργου το συντομότερο δυνατόν και με τον πιο πρόσφορο τρόπο ως προς το δημόσιο συμφέρον.
2 Να διασφαλιστεί από την κυβέρνηση η χρηματοδότηση του έργου, λαμβανομένων υπόψη 

και των αποφάσεων της Διαιτησίας, ώστε να καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη συνέχιση και 
ολοκλήρωση του μετρό Θεσσαλονίκης.

3.Να επαναπροσληφθούν όλοι οι απολυθέντες εργαζόμενοι και να διασφαλιστούν όλες οι 
θέσεις εργασίας και με τους ίδιους όρους εργασίας.

4. Να μην διευθύνεται εξ αποστάσεως (από την Αθήνα) το έργο, προκειμένου οι κρίσιμες 
αποφάσεις να λαμβάνονται επί τόπου και χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση, αλλά και να 
διασφαλιστεί η εύρυθμη και ταχεία πορεία των εργασιών του μετρό Θεσσαλονίκης

5 Να εφαρμοστούν μέτρα ανακούφισης για τους «μετρόπληκτους» επιχειρηματίες, που είδαν 
τις επιχειρήσεις τους να καταρρέουν και τελικά να κλείνουν, και με την παροχή της δυνατότητας 
μετεγκατάστασης μέσα από την κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον προϋπολογισμό του 
έργου, καθώς και με τη δυνατότητα μηδενισμού των δημοτικών τελών. Να σημειωθεί ότι το 
δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης είχε λάβει σχετική απόφαση, η οποία όμως ακυρώθηκε από 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

6. Να εξωραϊστούν τα εργοτάξια, προκειμένου να βελτιωθούν οι αστικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες πέριξ αυτών μέχρι την περάτωση του μετρό Θεσσαλονίκης, αλλά και να 
απομακρυνθούν ή έστω να περιοριστούν όσα εργοτάξια δεν έχουν λόγο ύπαρξης στην παρούσα 
φάση του έργου, μέσα από τον επανασχεδιασμό του συνόλου των εργοταξίων, απομακρύνοντας 
και τις λαμαρίνες, προκειμένου να απελευθερωθεί δημόσιος χώρος προς όφελος των πολιτών 
και να αμβλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των εργοταξίων στην καθημερινότητα της πόλης.

7. Να συγκροτηθεί επιτροπή παρακολούθησης του έργου, όπως προβλέπεται από το νόμο 
3669/08, σύμφωνα τον οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΟΤΑ, των φορέων που θα 
χρησιμοποιήσουν τα έργα ή και τυχόν άλλων κοινωνικών φορέων.

8. Να πραγματοποιηθεί άμεσα ειδική συνεδρίαση στην επιτροπή παραγωγής και εμπορίου του 
ελληνικού κοινοβουλίου, πρόταση που τέθηκε εδώ και αρκετούς μήνες και επικαιροποιήθηκε 
με συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων (δήμου Θεσσαλονίκης, περιφέρεια κεντρικής 
Μακεδονίας, κοινωνικών οικονομικών και επιστημονικών φορέων), ώστε αφενός όλες 
οι προαναφερόμενες ενέργειες να αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα και αφετέρου να 
παραχθούν άμεσα και απτά αποτελέσματα.
Τοποθετήσεις φορέων

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι 
δεν πρόκειται να παραιτηθεί από την προσφυγή στο ΣτΕ, για το σταθμό “Βενιζέλου”, αν 
προηγουμένως η Αττικό Μετρό ΑΕ δεν παρουσιάσει ολοκληρωμένη μελέτη απόσπασης 
και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων, όπως και αν δεν εξασφαλίσει την γνώμη τρίτου, 
ανεξάρτητου, εμπειρογνώμονα.

Ο κ. Σταύρος Καλαφάτης υποστήριξε ότι η τακτική Μπουτάρη κατέστησε τον δήμο Θεσσαλονίκης 
μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης και πρότεινε τη σύγκλιση ειδικής συνεδρίασης 
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

Λύση στο πρόβλημα του Μετρό, θα πρέπει να επιδιωχθεί από μία διαπαραταξιακή, 
διακομματική κινητοποίηση που θα ζητήσει την παρέμβαση της κυβέρνησης, είπε ο 

...συνέχεια από σελίδα 1 πρόεδρος του ΕΚΘ Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης. Όσες επιχειρήσεις βρίσκονται στον 
άξονα του μετρό καταστράφηκαν και όσοι ήρωες ακόμη λειτουργούν είναι στα πρόθυρα 

της καταστροφής, είπε ο πρόεδρος του ΕΣΘ Παντελής Φιλιππίδης. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νίκος Βαλεργάκης, υποστήριξε ότι η διεύθυνση αλλά και η διοίκηση 
του έργου θα πρέπει να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί η διάλυση της σύμβασης και η επαναδημοπράτηση του 
έργου, γιατί μία τέτοια εξέλιξη θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα και με κόστος, είπε ο δήμαρχος 
Αμπελοκήπτων και πρόεδρος της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας , Λάζαρος Κυρίζογλου.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης είπε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης αποτελεί 
υπόδειγμα για την παθογένεια του συστήματος εκτέλεσης δημοσίων έργων. Ο βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος είπε ότι θα πρέπει να αφήσουν κάποιοι τα πολιτικά παιχνίδια 
στη πλάτη του μετρό. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τριαντάφυλλος Μηταφίδης αναγνώρισε ότι 
“βρισκόμαστε μπροστά σε αδιέξοδο και ή θα ακυρώσουμε το έργο ή θα διορθώσουμε κάπως 
τις πληγές του”, ενώ ζήτησε και άλλη στάση από την πόλη απέναντι στο κράτος της Αθήνας 
λέγοντας” η πόλη έχει την πολιτική ευκαιρία να ορθώσει επιτέλους το ανάστημά της”. Για την 
Δέσποινα Χαραλαμπίδου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, “το αόρατο έργο του μετρό” είναι μία ακόμη 
απόδειξη του ελλειπούς σχεδιασμού των μέσων μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη. Υπέρ 
της πρότασης τάχθηκε η βουλευτής Του Ποταμιού Χριστίνα Ταχιάου, η οποία όμως είπε ότι η 
Θεσσαλονίκη δεν χρειάζεται μόνο το μετρό αλλά και άλλα έργα. Ο βουλευτής του ΚΚΕ Σάκης 
Βαρδαλής, είπε ότι υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει το έργο, για να μη το πληρώσει ο λαός διπλά 
και τριπλά, αν το έργο κατασκευαστεί με ευθύνη του κράτους. 

«Καλπάζει» τουριστικά η Θεσσαλονίκη 
Την εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών που επιλέγουν τις μετακινήσεις με τρένο για τις διακοπές 

τους, κερδίζει η Θεσσαλονίκη. Με πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, η 
πόλη έλαβε μέρος και «αναρριχήθηκε» στη δεύτερη θέση ανάμεσα σε δεκαπέντε πιθανούς 
προορισμούς αναψυχής για το 2015, σε διαδικτυακό διαγωνισμό που πραγματοποίησε η 
εταιρεία Interrail, η οποία ειδικεύεται στα ταξίδια με τρένο σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκεκριμένα, μετά από συντονισμένες ενέργειες προώθησης του διαγωνισμού που 
υλοποίησε η ΕΞΘ μέσα από τα δικά της social media, η Θεσσαλονίκη κατέλαβε τη δεύτερη 
θέση με 1163 ψήφους και ποσοστό 18%, στην ψηφοφορία που διεξήχθη στα κοινωνικά δίκτυα 
της Interrail. Αυτό σημαίνει ότι ο προορισμός έχει απήχηση σε μια μεγάλη γκάμα ταξιδιωτών, 
οι οποίοι δείχνουν την προτίμηση τους στη Θεσσαλονίκη ακόμη και με εναλλακτικούς τρόπους 
μετακίνησης, πέρα από τους κλασσικούς που είναι με αεροπλάνο, λεωφορείο και αυτοκίνητο. 
Την πρώτη θέση κατέλαβε η Χαϊδελβέργη με 1658 ψήφους και ποσοστό 26%, ενώ μετά τη 
Θεσσαλονίκη ακολούθησαν η Λισαβόνα με 647 ψήφους, η Αμβέρσα με 602 ψήφους και η 
Μπολόνια με 350 ψήφους. Στόχος της ΕΞΘ, είναι να προβληθεί η Θεσσαλονίκη και στο ειδικό 
κοινό που, για διάφορους λόγους, επιλέγει τα σιδηροδρομικά ταξίδια για τις διακοπές του. Να 
σημειωθεί ότι η εταιρεία Interrail ιδρύθηκε το 1972, η έδρα της βρίσκεται στην Ουτρέχτη της 
Ολλανδίας, συμπεριλαμβάνει στο δίκτυό της 30 χώρες και συνεργάζεται με 32 σιδηροδρομικούς 
οργανισμούς και εταιρείες.

Στο μεταξύ, θετικά εκπλήσσει τους επισκέπτες της η Θεσσαλονίκη, καθώς σχεδόν το σύνολο 
όσων την επισκέπτονται για δουλειά ή διασκέδαση τη βρίσκουν καλύτερη ή πολύ καλύτερη από 
ό,τι περίμεναν, με αποτέλεσμα η πόλη να λαμβάνει βαθμολογία 8 έναντι 7,9 το προηγούμενο 
έτος, σε κλίμακα από το ένα έως το δέκα. Παράλληλα, σχεδόν εννέα στους δέκα επισκέπτες -το 
93% όσων ταξιδεύουν για διασκέδαση και το 89% όσων την επισκέπτονται για επαγγελματικούς 
λόγους- σκοπεύουν να την προτείνουν ως προορισμό σε φίλους ή να επαναλάβουν την επίσκεψή 
τους. Την υψηλότερη βαθμολογία λαμβάνουν τα μπαρ/καφέ της πόλης, δικαιώνοντας τον τίτλο 
που κέρδισε πρόσφατα η Θεσσαλονίκη ως η ένατη μεταξύ των 10 καλύτερων πόλεων για 
νυχτερινή ζωή (σε σχετικό Top-10 του National Geographic), ενώ ακολουθούν τα ξενοδοχεία και 
τα εστιατόρια. Πάντως, τα βασικά προβλήματα της πόλης -ηχορύπανση, ατμοσφαιρική ρύπανση, 
ελλιπής καθαριότητα, ανεπάρκεια πάρκων και χώρων πρασίνου- εξακολουθούν να “ζυγίζουν” 
αρνητικά στη συνολική της αξιολόγηση, όπως προκύπτει από έρευνα που διενήργησε η gbr 
consulting για λογαριασμό της ΕΞΘ σε δείγμα 1202 ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια 
συλλέχθηκαν την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου από 42 ξενοδοχεία ενός έως πέντε αστέρων 
της Θεσσαλονίκης, όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος της εταιρίας, Στέφαν Μέρκενχοφ.
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Το νομοσχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς πηγαίνει πέρα από την προστασία των δανειοληπτών με χαμηλά εισοδήματα και 
ενδέχεται να ενθαρρύνει κάποιους να αθετήσουν ηθελημένα την πληρωμή των υποχρεώσεών τους, έκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε γνωμοδότησή της. Το ελληνικό 
υπουργείο Οικονομικών είχε ζητήσει τη γνωμοδότηση της ΕΚΤ για το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο προβλέπει την προστασία της πρώτης κατοικίας αξίας έως 300.000 ευρώ των δανειοληπτών 
με ετήσιο εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 50.000 ευρώ. «Το πολύ μεγάλο εύρος των δικαιούχων δανειοληπτών, που πηγαίνει πέρα από την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών με χαμηλά 
εισοδήματα, ενδέχεται να δημιουργήσει ηθικό κίνδυνο ο οποίος δύναται να οδηγήσει σε ηθελημένες αθετήσεις υποχρεώσεων, υπονομεύοντας την κουλτούρα πληρωμών και τη μελλοντική 
πιστωτική επέκταση», επισημαίνει η ΕΚΤ.

Στο κτήριο του επιβατικού σταθμού επικρατεί καταθλιπτική σιωπή, ενώ οι χώροι ζωντανεύουν μόνο όταν υπάρχουν αφίξεις κρουαζιεροπλοίων διεθνών γραμμών που για λίγες ώρες, πιάνουν 
transit στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τώρα, που το κόστος του πετρελαίου μειώθηκε και τα υψηλά διόδια κάνουν ασύμφορη τη μετακίνηση με αυτοκίνητο, η Θεσσαλονίκη ακτοπλοϊκά είναι 
παροπλισμένη και το μόνο μη εμπορικό πλοίο που πιάνει είναι το Ro/Ro «Πελαγίτης». Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014, καλοκαίρι αλλά και χειμώνα, ο «Θεόφιλος» της ΝΕΛ έκανε το δρομολόγιο 
για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ περιοδικά έπιανε Θεσσαλονίκη και το «Μυτιλήνη Εξπρές». Φέτος, παρότι μπήκε η άνοιξη και ήρθε το Πάσχα, δεν υπάρχει καμία ένδειξη επανέναρξης 
δρομολογίων. Με δεδομένα τα γνωστά τα οικονομικά προβλήματα της ΝΕΛ, αναμένεται το αρμόδιο υπουργείο να προκηρύξει τη γραμμή, δίχως όμως αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρξει ανταπόκριση.

Μικρή μείωση κατέγραψε το ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα, καθώς διαμορφώθηκε στο 25,7% από 25,9% τον Δεκέμβριο του 2014. Σύμφωνα με 
τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία μέσα σε ένα χρόνο μειώθηκε κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα, μιας και τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους είχε αγγίξει 
το 27,2%. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Ιανουάριο του 2015 ανήλθε σε 3.534.594 άτομα, οι άνεργοι σε 1.220.828 άτομα και ο οικονομικά μη ενεργός 
πληθυσμός σε 3.350.597 άτομα. Αναλυτικά, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 1,1% ή 36.781 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2014 και κατά 2.306 άτομα (+0,1%) σε σχέση με τον Δεκέμβριο, 
ενώ οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 6,7% ή 87.228 άτομα σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα και κατά 13.435 άτομα (-1,1%) σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2014.

Πρώτη χώρα στην Ευρώπη που δημοπρατεί 10ετές ομόλογο με αρνητικό επιτόκιο έγινε σήμερα Τετάρτη η Ελβετία. Η Βέρνη άντλησε από τις αγορές 232,51 εκατομμύρια φράγκα (περίπου 222 
εκατ. ευρώ) με επιτόκιο -0,055%, που σημαίνει πως οι επενδυτές κυριολεκτικά πληρώνουν για να έχουν στην κατοχή τους ελβετικό χρέος έως το 2025. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη, το 
κόστος κρατικού δανεισμού έχει «κατρακυλήσει» κοντά στο 0% εν μέσω του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, ενώ ταυτόχρονα οι αγοραστές επιζητούν ασφαλείς επενδύσεις λόγω 
της συνεχιζόμενης κρίσης στην Ελλάδα. Αρκετά ευρωπαϊκά κράτη – ανάμεσά τους η Γερμανία και η Φινλανδία – έχουν προσφάτως κατορθώσει να δημοπρατήσουν χρέος μικρότερης διάρκειας 
με επιτόκια υπό το μηδέν. Όμως η σημερινή δημοπρασία συνιστά την πρώτη φορά που ο 10ετής τίτλος μιας μεγάλης οικονομίας πωλείται με αρνητικό επιτόκιο.

Σφοδρή επίθεση κατά της «νεοφιλελεύθερης πολιτικής» που ασκεί η τρόικα, εξαπέλυσε ο νομικός και ερευνητής του Εργατικού Επιμελητηρίου Αυστρίας, Λούνκας Ομπερντόρφερ, ο οποίος 
θεωρεί ως «σωστό δρόμο» μια αλλαγή των Ευρωπαϊκών Συνθηκών με ταυτόχρονη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δικαίωμα άσκησης «βέτο» από μέρους του. Η μαζική φτωχοποίηση 
των Ελλήνων οφείλεται στη νεοφιλελεύθερη πολιτική ριζικής λιτότητας που ακολουθήθηκε από την τρόικα, η οποία συνιστά ένα μόρφωμα εκτός Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως είναι επίσης ο 
EFSF, ο ESM και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, τονίζει σε συνέντευξή του στη δημόσια Αυστριακή Ραδιοφωνία. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, από το 2010 τα προγράμματα «διάσωσης» της Ελλάδας 
υπαγορεύονται από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που επιβάλλει ριζική λιτότητα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω κοινωνικού «dumping», κάτι που οδήγησε σε μαζική φτωχοποίηση 
του πληθυσμού, σε μείωση του ΑΕΠ κατά 25% , σε αύξηση της ανεργίας στο 28%, σε αύξηση της παιδικής θνησιμότητας και των αυτοκτονιών, σε εκτίναξη τη δημόσιου χρέους από το 120% το 
2010 σε 175% του ΑΕΠ, σήμερα.

Ενστάσεις ΕΚΤ επί του νομοσχεδίου για την προστασία της α’ κατοικίας

Σε αυτό το λιμάνι δεν πιάνει το πλοίο της γραμμής

Στο 25,7% υποχώρησε η ανεργία τον Ιανουάριο

Η Ελβετία πρώτη χώρα που δημοπρατεί 10ετές ομόλογο με αρνητικό επιτόκιο

«Η φτωχοποίηση των Ελλήνων οφείλεται στην τρόικα»
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