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‘Ήταν εκεί πίσω, στο 1934, όταν ο Τζορτζ 
Γκέρσουϊν έγραψε το διαχρονικό “Summertime 
(and the living is easy)”, που η Μπίλι Χάλιντεϊ 
και αργότερα η Έλλα Φιτζέραλντ και η Τζάνις 
Τζόπλιν απογείωσαν με τις εμβληματικές φωνές 
τους. Την εποχή που το τραγούδι γράφτηκε (για 
την όπερα “Porgy and Bess”), o κόσμος είχε 
αφήσει πίσω του έναν μεγάλο πόλεμο και ίσως 
δεν υποψιαζόταν ότι θα σερνόταν τόσο γρήγορα 
και βίαια σε έναν ακόμη, εξίσου καταστροφικό. 
Ήταν καλοκαίρι και η ζωή ήταν εύκολη...
Η Ελλάδα ζει φέτος ένα περίεργο καλοκαίρι, ένα 
θέρος που θέρισε προσδοκίες και πυρπόλησε 
ψευδαισθήσεις. Η ζωή δεν είναι εύκολη, είναι 
απαιτητική. Ξαπλώνουμε σε κοντινές παραλίες με 
απούσα τη ραστώνη. Τι υπάρχει στον ορίζοντα 
πίσω από τη “θάλασσα”; Ας αποφύγουμε τις 
εικασίες, όσες πιθανότητες επαλήθευσης και να 
έχουν -ή να μην έχουν. Το σίγουρο είναι ότι αυτά 
τα “κύματα” απαιτούν επιδέξιους καπετάνιους, 
εγρήγορση, δουλειά, συνέπεια και ενάργεια στη 
σκέψη -τόσο μεταξύ ημών των πολιτών όσο και 
μεταξύ εκείνων που μας κυβερνάνε. ‘Ο,τι έγινε 
στο παρελθόν, έγινε. Το τι γίνεται “σήμερα”, “τώρα” 
είναι το μόνο που έχει πια σημασία.
Αυτή η Ελλάδα του Ομήρου και του Ελύτη με 
το άφθαρτο φως της, μπορεί να μας χαρίσει 
ένα ειδυλλιακό καλοκαίρι ακόμη και σε 
τέτοιες εποχές. Ας το απολαύσουμε και ας το 
χρησιμοποιήσουμε έξυπνα για να μαζέψουμε 
δυνάμεις. Και από το φθινόπωρο ας φανούμε 
αντάξιοι της χώρας που μας το χαρίζει. Πιο 
σοφοί, πιο έτοιμοι, πιο θαρραλέοι. Και μια και 
ξεκινήσαμε από το Summertime, ας κλείσουμε 
με αυτό. Στην όπερα για την οποία γράφτηκε, η 
ηρωίδα Κλάρα το τραγουδάει σαν νανούρισμα. 
Προσοχή... Μην αποκοιμηθούμε.

EDITORIAL

Χρήσιμα συμπεράσματα από την εκδήλωση για την αντιπλημμυρική προστασία 

Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι εισηγήσεις στην ημερίδα που διοργάνωσε το TEE/ΤΚΜ στις 19 
Μαΐου 2015, με θέμα την αντιπλημμυρική προστασία και τις παρεμβάσεις στη κεντρική Μακεδονία, μετά 
από πρόταση της Ομάδας Εργασίας Αντιμετώπισης Φυσικών & Τεχνολογικών Καταστροφών.

Στο πλαίσιό της, αναδείχθηκε το σημαντικό θέμα της ανάγκης διάκρισης αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών 
των Περιφερειών (Αποκεντρωμένης και Αιρετής- Τεχνικές Υπηρεσίες, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Δ/νση 
Υδάτων)  με την ΕΥΔΕ και την ΕΥΑΘ, που έχει σαν συνέπεια την εμφάνιση δυσχερειών στην ολοκληρωμένη 
και αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε 
μία σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στη συνολική αλυσίδα προγραμματισμού-
μελέτης-κατασκευής-συντήρησης, παράλληλα με τη χρηματοδότηση αλλά και την αστυνόμευση  των 
αντιπλημμυρικών έργων. 

Το γεγονός αποδίδεται κύρια στις  αλλαγές που επέφερε ο Ν.3852/2010  («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» : Κατάργηση 
υπηρεσιών, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, μη ολοκλήρωση διαδικασιών μεταφοράς πόρων και στελέχωσης 
νέων υπηρεσιών κ.λ.π.), οι Ν.4014/2011, Ν.4024/2012, Ν.4062/2012, Ν.4071/12 και οι σχετικές Υπουργικές 
αποφάσεις που αφορούν την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και τέλος ο Ν.4258/2014 που αφορά τη 
διαδικασία οριοθέτησης ρεμάτων. Η προαναφερόμενη αλληλοεπικάλυψη αλλά και σύγχυση αρμοδιοτήτων 
στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων, λαμβανομένου υπόψη και του 
επείγοντος χαρακτήρα τους –καθώς τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται συχνά έντονα καιρικά φαινόμενα, 
λόγω και των κλιματολογικών αλλαγών- φαίνεται λοιπόν να επιφέρει πολύ σοβαρά προβλήματα, τόσο 
στην παραγωγική διαδικασία των αντιπλημμυρικών έργων, όσο και στην όλο και αυξανόμενη ανάγκη για 
επαρκή αντιμετώπιση των δυσμενών αποτελεσμάτων των φαινομένων. Συνέχεια στη σελίδα 2...

Μετά από αγώνες, ο τεχνικός κόσμος κατάφερε να πείσει τη Πολιτεία για τον παραλογισμό στις αυξήσεις 
των ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Ο νόμος 4331/2015 με τίτλο «Μέτρα για την ανακούφιση 
των  ΑμεΑ, την  απλοποίηση  της λειτουργίας των  ΚΕΠΑ, καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή 
ασφαλιστικά θέματα», δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 69 Α/2-7-2015 και τα άρθρα του 38 και 39 παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ. Συνέχεια στη σελίδα 2...

Το Newsletter και το Blog του ΤΕΕ/TKM σας 
εύχονται καλό καλοκαίρι! 
Θα είμαστε ξανά μαζί σας στις 27 Αυγούστου

φωτό: Γ. Δαρδαμάνης
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δεσμεύεται 
να αναλάβει πρωτοβουλία για υλοποίηση κοινών συσκέψεων με τους αρμόδιους 
υπηρεσιακούς παράγοντες, με σκοπό την πλήρη αποσαφήνιση για το ποιος είναι υπεύθυνος 
για τον προγραμματισμό, τη χρηματοδότηση, τη μελέτη, την κατασκευή και συντήρηση των 
αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να δοθούν λύσεις στα υφιστάμενα προβλήματα. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας, παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης 
του γενικού ρυθμιστικού σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης 
όμβριων της Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης Μ.Π.Θ. (master plan) αρμοδιότητας της  
ΕΥΔΕ ΥΑΕΛΜΠΘ και τονίστηκαν ζητήματα που πέραν της ελλιπούς χρηματοδότησης 
δημιουργούν προβλήματα. στην υλοποίηση του. Συγκεκριμένα επισημάνθηκαν: 

α) Οι καθυστερήσεις σύνταξης των μελετών λόγω των καθυστερήσεων στην έγκριση 
των Μ.Π.Ε., είτε λόγω εφαρμογής των διαδικασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες είτε 
λόγω συνεχόμενων αλλαγών της νομοθεσίας.  Ειδικότερα, αφορούν στη διαπιστωμένη 
δυσλειτουργία στη σύνταξη-ολοκλήρωση σχετικών αντιπλημμυρικών μελετών, λόγω 
υπερβολικής καθυστέρησης στην υλοποίηση θεσπισμένων διαδικασιών, για την έγκριση 
των ΜΠΕ αλλά και στην έκδοση των περιβαλλοντικών όρων, η οποία αποδίδεται: 

• Στις συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας.
• Στην ύπαρξη ειδικών προβλημάτων που δημιουργούν ιδιαίτερες δυσχέρειες (π.χ. 

μελετών που υπεβλήθησαν με προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, ύπαρξη εγκεκριμένων 
πολεοδομικών σχεδίων που έχουν εξαφανίσει ίχνη ρεμάτων κ.λ.π.).

•Στην προσπάθεια για αυστηρή -ενίοτε τυπολατρική- εφαρμογή των προβλεπόμενων 
διατάξεων και διαδικασιών, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς προσπάθεια για απόδοση 
μιας ευρύτερης και διασταλτικής ερμηνείας τους, στο πλαίσιο επίτευξης μιας περισσότερο 
ευέλικτης προσέγγισης των ειδικών περιπτώσεων. Λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που 
επιφέρει αυτή η καθυστέρηση  έγκρισης των ΜΠΕ και έκδοσης των περιβαλλοντικών όρων,  
οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια τήρησης των 
προθεσμιών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, επιδεικνύοντας παράλληλα 
την απαραίτητη ευελιξία στην αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων.

Στην ημερίδα επισημάνθηκε ότι η καθυστέρηση έγκρισης των ΜΠΕ έχει άμεση συνέπεια 
στη μελέτη και κατασκευή έργων, που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
(ΕΣΠΑ, ΣΕΣ),  με κίνδυνο απώλειας πόρων λόγω απένταξης έργων που οφείλεται σε μη 
τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αυτών. 

β) Το σοβαρό πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την εκτέλεση των έργων  αδυναμίας 
εξεύρεσης χώρων για την απόθεση των προϊόντων εκσκαφής 

γ) Το γεγονός της έλλειψης αστυνόμευσης με αποτέλεσμα την  μέρες μετά τον καθαρισμό 
των ρεμάτων παρατηρήθηκαν εκ νέου ανεξέλεγκτη εναπόθεση παντός είδους στερεών 
αποβλήτων σε ρέματα που έχουν καθαριστεί και διευθετηθεί.

Επίσης κατά τη διάρκεια της ημερίδας μεγάλο ενδιαφέρον είχαν:
• Η παρουσίαση από την ΕΥΑΘ, μιας σειράς στοχευμένων παρεμβάσεων μικρής 

κλίμακας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 
με εντοπισμό περιοχών της πόλης που αντιμετωπίζουν τα σημαντικότερα προβλήματα 
εμφάνισης πλημμυρών.
• Η παρουσίαση  της πορείας ήδη εκπονούμενου προγράμματος με τίτλο «Επιχειρησιακό 
Εργαλείο Ελέγχου σε πραγματικό χρόνο των υπερχειλίσεων παντορροικού συστήματος 
αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις Real-t-SO», με εφαρμογή στην Θεσσαλονίκη, η 
οποία διαθέτει σε μεγάλο ποσοστό παντορροικό σύστημα αποχέτευσης, με αποτέλεσμα 
την αναγκαιότητα ελέγχου της διάθεσης αραιωμένων λυμάτων στο Θερμαϊκό μέσω 
διατάξεων υπερχειλίσεων.

• Η παρουσίαση δύο ερευνητικών εργασιών, που αφορούσαν: 
1. τη διερεύνηση τρόπων κατακράτησης όμβριων σε αστικές περιοχές με σκοπό τη 

βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του δικτύου όμβριων. Συγκεκριμένα η 
μία παρέμβαση αφορά τη μείωση των αδιαπέρατων επιφανειών με σκοπό τη 

Χρήσιμα συμπεράσματα από την 
εκδήλωση για την αντιπλημμυρική προστασία 

...συνέχεια από σελίδα 1 μείωση του συντελεστή απορροής και η δεύτερη την κατασκευή μικρών δεξαμενών 
κατακράτησης των όμβριων με σκοπό τη μείωση των παροχών αιχμής με ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά  αποτελέσματα. 
2. τη διερεύνηση αξιοποίησης νερού όμβριων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος  

Σειχ-Σου, ενώ προτάθηκαν και δύο κατάλληλες θέσεις για κατασκευή μικρών φραγμάτων 
που μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτό το σκοπό. Η πρόταση τέθηκε στη διάθεση αρμοδίων 
υπηρεσιών προς αξιοποίηση.

Σύμφωνα με τις ψηφισθείσες διατάξεις, οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης  
του  ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ, που έχουν ασφαλιστεί  σε οιονδήποτε φορέα  από 1.1.93 και εφεξής  
και σήμερα είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, 
μπορούν με αίτησή  τους να επιλέξουν την κατάταξή τους σε μία από τις δύο κατώτερες 
κατηγορίες ασφάλισης. Κατά την υποβολή της αίτησης  οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να μην 
έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Ταμείο ή να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς 
ρύθμισης οφειλών και να εξυπηρετούν τη ρύθμιση. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και 
στους λοιπούς τομείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του 
ΕΤΑΑ και στην ειδική προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ. Ακόμη, οι ασφαλισμένοι στον κλάδο 
κύριας ασφάλισης  του  ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ, που έχουν ασφαλιστεί  σε οιονδήποτε φορέα  
μέχρι την 31.12.92 και σήμερα είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες ή έμμισθοι υπόχρεοι της ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ καταβάλλουν 
από 1.1.2015 έως 31.12.2016 τις εισφορές,  όπως είχαν διαμορφωθεί και ίσχυαν μέχρι 
30.6.2011. Επιπλέον ποσά, που τυχόν έχουν καταβληθεί, συμψηφίζονται με μελλοντικές 
εισφορές.
Οι αναδρομικές οφειλές εισφορών που έχουν προκύψει από την επιβολή της πρόσθετης 
εισφοράς του αρ. 44 παρ. 14 Ν. 3986/2011 και αφορούν το χρονικό  διάστημα από 
1.7.2011 έως 31.12.2014 καθώς και αυτές που έχουν  προκύψει  λόγω της υποχρεωτικής 
μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική  κατηγορία  του αρ. 44 παρ. 15 Ν. 3986/2011 
καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις χωρίς την επιβολή ποινών, λόγω καθυστέρησης 
εξόφλησής τους. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του 
ΕΤΑΑ καθορίζεται ο αριθμός, ο χρόνος και τρόπος καταβολής  των δόσεων. Επίσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν δικαίωμα 
και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής  να εγγράφουν 
υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία οφειλετών αλλά μόνον όταν το ποσό υπερβαίνει τα 
200.000 ευρώ. Ακόμη, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να προβαίνουν 
σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων των οφειλετών κατά του φορέα μέχρι του 
ύψους των οφειλών τους. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά των χρηματικών απαιτήσεων 
των οφειλετών συμψηφίζονται με τις τελευταίες  δόσεις.
«Υπενθυμίζω ότι για αυτές ακριβώς τις ρυθμίσεις είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση απέναντί 
μας, σε συνάντηση που πραγματοποίησα μαζί με μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με 
τον αναπληρωτή υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Δημήτρη Στρατούλη. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι ένα πρώτο βήμα για την ελάφρυνση του 
κόστους που πληρώνουν οι μηχανικοί για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Ο αγώνας 
και η προσπάθεια του ΤΕΕ για τους μηχανικούς στα ασφαλιστικά θέματα συνεχίζεται, 
ώστε να καταστεί βιώσιμη και επωφελής η ασφαλιστική κάλυψη όλων των συναδέλφων 
μακροπρόθεσμα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός. 
Αναλυτικά όλος ο νόμος ΕΔΩ και η σχετική ανακοίνωση του γγ Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ΕΔΩ.

Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από 
ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ 

...συνέχεια από σελίδα 1

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8odGGVVkb58ntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijLz7vJdLpDfyHDtDEc7_c_i16VKtzHKyt-u60JR420cX
http://sate.gr/data_source/2015%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3-29119.pdf
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συγκεκριμένες προτάσεις στη κατεύθυνση ελάφρυνσης και διευκόλυνσης 
των μηχανικών που έχουν πληγεί στην επαγγελματική και επιχειρηματική 
δραστηριότητα τους  από τις έκτακτες καταστάσεις στην ελληνική οικονομία, 
κατέθεσε με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό, ο 
πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας. Οι 
προτάσεις, καθώς και η καταγραφή - αξιολόγηση των προβλημάτων που 
έχουν προκύψει, αποτελούν εισήγηση προς τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ της Μόνιμης 
Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων. 

Στην επιστολή του ο κ. Μπίλλιας επισημαίνει τα ακόλουθα προβλήματα και 
προτάσεις για την επίλυσή τους:

1. Πρακτικά, με την επιβολή των περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές, 
έχει ανασταλεί κάθε διοικητική πράξη που αφορά σε χορήγηση ή θεώρηση 
Άδειας Δόμησης καθώς και άλλων εργασιών όπως η τακτοποίηση αυθαιρέτων. 
Αν και σταδιακά αποκαθίστανται οι λειτουργίες των τραπεζικών ιδρυμάτων και 
υπάρχει πλέον  η δυνατότητα καταθέσεων, είναι απόλυτα κατανοητό ότι με το 
περιορισμένο όριο ανάληψης, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να συγκεντρώσει 
κανείς το απαιτούμενο ποσό (αμοιβή μελέτης ή επίβλεψης) για να προχωρήσει 
στην καταβολή αμοιβής μηχανικού και να λάβει το ειδικό έντυπο – αποδεικτικό 
κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα.

Σε κάθε περίπτωση το ΤΕΕ οφείλει να παραθέσει το πρόβλημα στους αρμόδιους 
φορείς και να ασκήσει τις απαιτούμενες πιέσεις ώστε να επιτευχθεί άμεση και 
αποτελεσματική λύση. Αρχικά για την κατάθεση των αμοιβών θα ήταν σκόπιμο, 
να γίνει παρέμβαση από το Επιμελητήριο, ώστε να εκδοθεί από αρμόδιο 
υπουργείο εγκύκλιος βάσει της οποίας θα γίνονται αποδεκτά από τις όλες τις 
Υπηρεσίες Δόμησης, τα αποδεικτικά ηλεκτρονικών συναλλαγών (web bank-
ing) από λογαριασμό του αναθέτοντος στον ειδικό λογαριασμό του μηχανικού. 
Επίσης θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά τα αποδεικτικά κατάθεσης, εξόφλησης 
τιμολογίου, από τον αναθέτοντα στο μηχανικό, που θα γίνονται διατραπεζικά, 
στα ταμεία (μέσω συστήματος ΔΙΑΣ) σε οποιαδήποτε τράπεζα έχει λογαριασμό 
ο πρώτος, στον ειδικό λογαριασμό όψεως που διατηρεί ο δεύτερος. Παράλληλα 
πρέπει να εξασφαλιστεί και η δυνατότητα καταβολής εισφορών (υπέρ ΤΣΜΕΔΕ) 
μέσω ηλεκτρονικής συναλλαγής, στην ΕΤΕ, και στην Attica Bank.

2. Οι εργοληπτικές και οι μελετητικές εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν, 
λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων, μια σειρά προβλημάτων που θα πρέπει με 
παρέμβαση του Επιμελητηρίου να επιλυθούν άμεσα. Ειδικότερα προτείνεται:

• Θεσμοθέτηση οικονομικού ορίου (π.χ. πλαφόν 50.000 ευρώ), μέχρι το οποίο, 
θα είναι ελεύθερη η εισαγωγή  προϊόντων, υλικών και ανταλλακτικών από το 
εξωτερικό, μέσω του τραπεζικού ιδρύματος που συνεργάζεται κάθε επιχείρηση. 
Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις, δεν θα χρειάζεται να αναμένουν έγκριση από 
την αντίστοιχη Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Είναι αναγκαίο, η 
κυβέρνηση να προχωρήσει, άμεσα, στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων με 
τους εταίρους, ώστε η ΕΚΤ να προχωρήσει άμεσα, στην ενίσχυση του ορίου του 
ELA, επιτρέποντας τις τράπεζες,  την αποτελεσματική και άμεση  διεκπεραίωση 
των συναλλαγών των επιχειρήσεων, με το εξωτερικό.

• Παράταση της προθεσμίας του προβλεπόμενου, βάσει νόμου, 8ημέρου 
των επιταγών που έληξαν, κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, για την 
αποσυμφόρηση των επιταγών που συσσωρεύτηκαν, το διάστημα αυτό, με 
σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη εξόφλησή τους.

• Αύξηση του ορίου αναλήψεως των επιχειρήσεων, μέχρι 5.000 ευρώ 
εβδομαδιαίως και μέγιστο 10.000 ευρώ μηνιαίως, από τους 
λογαριασμούς όψεως που τηρούν στα τραπεζικά ιδρύματα, για την 

Προτεινόμενες ενέργειες για τους μηχανικούς που έχουν 
πληγεί από τα capital controls 

Ξεκίνησε από τη Δευτέρα από την «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ» 
η συλλογή δηλώσεων κτηματογράφησης, μετά την απόφαση του προέδρου του 
Δ.Σ. & διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε (ΠΡ 1338/07.07.2015) 
με την οποία καλεί όσους έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται 
εντός των ορίων των «προκαποδιστριακών» δήμων/κοινοτήτων στους 
«καλλικρατικούς» δήμους Κιλκίς και Παιονίας της περιφερειακής ενότητας 
Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να υποβάλουν δήλωση της 
ακίνητης περιουσίας τους στο γραφείο κτηματογράφησης της περιοχής 
που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του 
κτηματολογίου www.ktimatologio.gr.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές λήγει στις 20-
10-15 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 20-1-2016 για τους κατοίκους 
της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο. Η υποβολή της δήλωσης είναι 
υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Αναλυτικότερα ΕΔΩ

Επεκτείνεται η συλλογή δηλώσεων κτηματογράφησης στην 
Π.Ε. Κιλκίς

Το Σάββατο 25 Ιουλίου συγκαλείται η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, η τελευταία 
προγραμματισμένη συνεδρίαση της οποίας είχε αναβληθεί λόγω της 
διεξαγωγής δημοψηφίσματος. Η αναβολή έχει δημιουργήσει μεγάλα 
προβλήματα στην εξόφληση των υποχρεώσεων του ΤΕΕ σε τρίτους, με 
αποτέλεσμα τις έντονες και σχεδόν καθημερινές διαμαρτυρίες πολλών 
προμηθευτών του ΤΕΕ(που είναι απλήρωτοι πλέον του ενός έτους) αλλά 
και την ανορθόδοξη λογιστικοποίηση ορισμένων από τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται γατί δεν είναι προσαρμοσμένοι όλοι οι κωδικοί στο 
νέο λογιστικό σύστημα.  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος) στις 09:30. 

Συνεδρίαση «Α» ΤΕΕ

αντιμετώπιση των τρεχουσών υποχρεώσεων τους και για διευκόλυνση 
των συναλλαγών τους (καύσιμα, μετακινήσεις, σίτιση, καθημερινά 

λειτουργικά έξοδα κλπ).
3. Το ΤΕΕ θα πρέπει να επιδείξει ειδική μέριμνα, με παρεμβάσεις του, για 

τα προβλήματα των startups. Λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων οι ελληνικές 
νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) ΔΕΝ μπορούν να προβούν σε πληρωμές προς 
το εξωτερικό λόγω των περιορισμών.

Συγκεκριμένα, τα προβλήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Στην πληρωμή 
συνδρομών (subscriptions) και στις αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών:

• subscriptions (συνδρομές): Οι περισσότερες ελληνικές startups 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαδικτύου ή του mobile. Για να παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους στηρίζονται σε cloud πλατφόρμες όπως είναι η Google, Am-
azon AWS, Microsoft Azure. Με την παρούσα κατάσταση, δεν υπάρχει κανένας 
τρόπος εξόφλησης της μηνιαίας συνδρομής. Θα πρέπει όμως άμεσα να δοθεί 
λύση στο πρόβλημα.

• Αγορά προϊόντων και υπηρεσιών: Πολλές από τις εταιρείες χρειάζεται 
να προμηθευτούν κάποιο προϊόν hardware ή software, πάνω στο οποίο θα 
προσαρμόσουν το δικό τους πριν το πουλήσουν. Δυστυχώς αυτό είναι ανέφικτο 
με τους σημερινούς περιορισμούς. Προτείνεται το Επιμελητήριο να ζητήσει να 
επιτραπούν οι παραπάνω πληρωμές μέχρι ένα εύλογο όριο και να υπάρχουν 
ευέλικτες διαδικασίες ελέγχου και αδειοδότησης μεγαλύτερων κινήσεων, ώστε 
να μην καταστραφεί το ευαίσθητο «οικοσύστημα» των νεοφυών επιχειρήσεων. 

4. Είναι άκρως απαραίτητο το ΤΕΕ να ζητήσει από την πολιτεία την 
άμεση παράταση στις προθεσμίες πληρωμής φόρων (εισοδήματος, τελών 
επιτηδεύματος, ΦΠΑ κτλ) και ασφαλιστικών εισφορών (ΕΤΑΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ) 
για να δοθεί ο επαρκής χρόνος στον κλάδο να ανασυνταχθεί οικονομικά. 

www.ktimatologio.gr
http://www.ktimatologio.gr/Documents/News/2015/250/2015%207%2017_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA.%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%9A%CE%A7%CE%91%20%CE%91.%CE%95._%20%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CE%94.%CE%99.%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A0.%CE%95.%20%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82.pdf
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Το “prognosis” στο… Microsoft Imagine Cup

ΤτΕ: Πτώση στις τιμές γραφείων και καταστημάτων το 2014

Στην κατηγορία των πρότζεκτ ομάδων που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο 
αξιοποιώντας την τεχνολογία, στον παγκόσμιο διαγωνισμό της «Microsoft Imag-
ine Cup 2015», που θα πραγματοποιηθεί στο Σιάτλ της Ουάσιγκτον, από 27 έως 31 
Ιουλίου 2015, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, η ομάδα του καθηγητή του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του ΑΠΘ, Λεόντιου Χατζηλεοντιάδη, που αποτελείται από τους φοιτητές 
του Τμήματος, Δέσποινα Ευθυμιάδου, Δημήτρη Ιακωβάκη, Κωνσταντίνο Μαυροδή 
και Βασιλική Μπίκια.

Το Imagine Cup είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός φοιτητικής καινοτομίας, με 
πάνω από 300.000 συμμετοχές από όλο τον κόσμο για το 2015. Η ομάδα του 
Καθηγητή Λεόντιου Χατζηλεοντιάδη έχει διακριθεί στο διαγωνισμό «Microsoft 
Imagine Cup» άλλες πέντε φορές στο παρελθόν και συγκεκριμένα τις χρονιές 
2004, 2005, 2007, 2011 και 2012. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να αναδείξει την 
ευρηματικότητα των φοιτητών μέσω τεχνολογικών λύσεων που στοχεύουν στην 
αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προβλημάτων του πλανήτη, όπως αυτά έχουν 
τεθεί από την UNESCO.

Η ελληνική αποστολή θα συμμετάσχει με την καινοτόμα εφαρμογή «Prognosis». 
Η ομάδα του ΑΠΘ δημιούργησε μία εφαρμογή για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, 
σε συνδυασμό με ένα περικάρπιο δραστηριότητας (Microsoft Band), η οποία 
διατίθεται δωρεάν στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Μόλις εγκατασταθεί στο κινητό 
τηλέφωνο καταγράφει διαφορικά δεδομένα αλληλεπίδρασης του χρήστη με τη 
συσκευή (π.χ. αλλαγή στη φωνή, ύπαρξη τρόμου ηρεμίας, αλλαγή στον τρόπο 
γραφής μηνυμάτων, τρόπο βαδίσματος, ποιότητα ύπνου), δημιουργώντας ένα 
διάνυσμα δεδομένων συμπεριφοράς που συνδέεται με τα συμπτώματα του 
Πάρκινσον. Η προηγμένη ανάλυση της ομιλίας και της κινητικής δραστηριότητας 
σε μεγάλη βάση δεδομένων (big data) μπορεί να οδηγήσει σε δείκτες έγκαιρης 
πρόγνωσης. Η εφαρμογή συλλέγει τα δεδομένα, ανώνυμα, από εθελοντές υγιείς 
και ασθενείς, τα στέλνει στο server της Prognosis για εμπλουτισμό των βάσεων 
δεδομένων στο Cloud και βελτίωση των μοντέλων ανάλυσης.

Η Prognosis μπορεί επιπλέον να υποβοηθά με αυτοματοποιημένο τρόπο 
εξωτερικής ρυθμικής διέγερσης (απτικής, οπτικοακουστικής) τους διαγνωσμένους 
ασθενείς. Επίσης, μέσω ηχητικών διεγέρσεων (binaural beats) βοηθά τους 
ασθενείς στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου τους. Η επιλογή της ομάδας του 
ΑΠΘ έγινε μέσω διαγωνισμού, σε εθνικό επίπεδο, στις 23/4/2015 στην Αθήνα, 
όπου κατέλαβε την πρώτη θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νόσος του Πάρκινσον 
αποτελεί μία συχνή πάθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος και υπολογίζεται 
ότι οι πάσχοντες, παγκοσμίως, ανέρχονται σε 6.300.000 άτομα.

Μπορείτε να συμβάλλετε και εσείς στην προσπάθεια αυτή, «δωρίζοντας» τη 
φωνή σας ΕΔΩ. Περισσότερες πληροφορίες για το PROGNOSIS.

Πτώση 3,3% σημείωσαν κατά μέσο όρο οι ονομαστικές τιμές γραφείων 
υψηλών προδιαγραφών σε όλη τη χώρα το 2014, έναντι βουτιάς 9,9% που είχαν 
σημειώσει το 2013 και 11,9% το 2012, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προσωρινά 
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Για το σύνολο του 2014, ο αντίστοιχος 
μέσος ρυθμός μείωσης των τιμών ήταν 3,2% για την Αθήνα, 4,6% για τη 
Θεσσαλονίκη και 3,1% για την υπόλοιπη Ελλάδα. Όσον αφορά στο β’ εξάμηνο 
του 2014, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων για το σύνολο της χώρας 
υποχώρησαν κατά 0,6% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2014. Ο ρυθμός αυτός 
έχει επιβραδυνθεί σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα εξάμηνα (-3,4% το 
β’ εξάμηνο του 2013 και -1,2% το α’ εξάμηνο του 2014). Πιο αναλυτικά, κατά 
το β’ εξάμηνο του 2014, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών 
προδιαγραφών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας υποχώρησαν κατά 0,1% 
σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο, ενώ στη Θεσσαλονίκη και στην 
υπόλοιπη Ελλάδα υποχώρησαν κατά 1,2%.

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία για το σύνολο του 2014 σε σχέση 
με το 2013, ο μέσος ρυθμός μείωσης των τιμών καταστημάτων υψηλών 
προδιαγραφών, σε ονομαστικούς όρους, διαμορφώθηκε σε 1,0% για το σύνολο 
της Ελλάδος, σημαντικά βελτιωμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό του 
2013 (-8,8%) και του 2012 (-11,1%). Ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός 
μείωσης των τιμών ήταν 2,4% για την Αθήνα και 0,8% για τη Θεσσαλονίκη, ενώ 
στην υπόλοιπη Ελλάδα καταγράφηκε μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 0,9%.

Κατά το β’ εξάμηνο του 2014, οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων παρουσίασαν 
αύξηση 1,1% για το σύνολο της χώρας (προσωρινά στοιχεία), σε σχέση με 
το α’ εξάμηνο του 2014. Αυξητική τάση καταγράφηκε και το α’ εξάμηνο του 
2014 (1,8%), ενώ το β’ εξάμηνο του 2013 οι τιμές μειώθηκαν κατά 6,4%. Πιο 
αναλυτικά, το β’ εξάμηνο του 2014 οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών 
προδιαγραφών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 
αυξήθηκαν κατά 1,2%.

ΣΒΒΕ: SOS για τον παραγωγικό ιστό 
Ένα βήμα πριν από τη κατάρρευση είναι ο παραγωγικός ιστός στη βόρεια Ελλάδα, 
όπως καταγράφηκε σε έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. 
Εννέα στους δέκα βιομηχάνους αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα, τα οποία 
έχουν προκληθεί από την επιβολή των capital control. Πιο συγκεκριμένα, όλες 
οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα αντιμετωπίζουν προβλήματα στις 
πληρωμές και τις εισπράξεις, το 94% στη διεκπεραίωση των εξαγωγών, ενώ το 92% 
στην παραγωγή και στη διάθεση προϊόντων. Τα προβλήματα στις πληρωμές και τις 
εισπράξεις προέρχονται από τις απαιτήσεις των προμηθευτών για πληρωμή τους 
με μετρητά (94%), από την αδυναμία εξόφλησης και πληρωμής επιταγών (92%), 
και από την αδυναμία ή και την άρνηση των πελατών να πληρώσουν με μετρητά 
(88%). Τα προβλήματα στις εξαγωγές προέρχονται από τη γραφειοκρατία και τις 
καθυστερήσεις στις εγκρίσεις πληρωμών προμηθευτών (90%), από τις ακυρώσεις 
παραγγελιών (89%) και από τις απαιτήσεις για επιπλέον εξασφαλίσεις (87%). Τα 
προβλήματα στην παραγωγή και στη διάθεση προϊόντων προέρχονται από την 
αδυναμία εισαγωγής α΄ υλών, ημιέτοιμων και ετοίμων προϊόντων (89%), από τις 
ακυρώσεις παραγγελιών πελατών (82%), και από τις δυσκολίες των επιχειρήσεων 
να συνεργασθούν με μεταφορικές εταιρείες (76%).
Ο ΣΒΒΕ κάνει λόγο για «πλήρη παράλυση» του παραγωγικού ιστού. «Η βιομηχανία 
απαιτεί πλέον να λήξουν τα πολιτικά παιχνίδια σε βάρος της πραγματικής οικονομίας και 
να επικρατήσει η νηφαλιότητα και η εθνική συνεργασία, διαφορετικά διακυβεύεται το 
μέλλον της παραγωγικής βάσης της χώρας και ενέχει ο κίνδυνος απώλειας χιλιάδων 
θέσεων εργασίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του.
Ο χάρτης των εξαγωγών στην περίοδο της κρίσης - 2010-2014

Στο μεταξύ, αυξητικούς ρυθμούς και σημαντικές επιδόσεις εμφάνισαν 
οι ελληνικές εξαγωγές κατά τα χρόνια των Προγραμμάτων Οικονομικής 

Προσαρμογής της χώρας, κυρίως στις περισσότερο αναπτυγμένες οικονομίες του 
κόσμου, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του 
Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών, επί των στοιχείων εξαγωγών για την 
περίοδο 2010-2014, κατά την οποία η χώρα βρίσκεται σε τέτοια προγράμματα. Τα 
στοιχεία της ανάλυσης του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ, δείχνουν ότι το 2014 η συνολική 
αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε στα 26,9 δις ευρώ, έναντι των 20,67 δις 
ευρώ το 2010, μεταβολή που συνιστά αύξηση σε ποσοστό 30,14%. Ανάλογη εικόνα 
καταγράφεται και σε επίπεδο όγκου συνολικών εξαγωγών, ο οποίος αυξήθηκε κατά 
30,33% το 2014, σε σχέση με το 2010. Αν ωστόσο, εξαιρεθούν από τον υπολογισμό 
τα πετρελαιοειδή προϊόντα (ήτοι το 37% πλέον των συνολικών εξαγωγών) για την 
εξεταζόμενη 5ετία προκύπτει αύξηση κατά 7,75% (ή 1,2 δις ευρώ περίπου) σε αξία 
εξαγωγών και κατά 12,26% σε όγκου εξαγωγών (ή 2,3 εκατ. τόνους).

http://prognosisproject.net/you-can-help/
http://prognosisproject.net/
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Χαμηλής λειτουργικής απόδοσης είναι τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών της χώρας μας. Παράλληλα, οι Ελληνες φαίνεται να πληρώνουν σχετικώς ακριβά τις 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Ερευνα του ΟΟΣΑ παρουσιάζει ότι το ελληνικό Διαδίκτυο λειτουργεί με χαμηλές ταχύτητες και προς τούτο επικαλείται τις 
αξιολογήσεις τριών ανεξάρτητων φορέων. Η χειρότερη επίδοση για τα δίκτυα της χώρας μας παρουσιάζεται στις μετρήσεις της Ookla. Η εταιρεία εμφανίζει ότι το 
σταθερό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της χώρας μας έχει μια μέση ταχύτητα (άντλησης) δεδομένων από το Internet 8,5 Mbps (Megabits/sec). Στη ζώνη του ΟΟΣΑ, 
η επίδοση της Ελλάδας είναι η δεύτερη χειρότερη, μετά εκείνη της Ιταλίας που σημειώνει 7,5 Mbps. 

Ένα από τα πρώτα προαπαιτούμενα της βαθιά αντιλαϊκής συμφωνίας που υπέγραψε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με τους εταίρους της στην ΕΕ, ενόψει 
του τρίτου μνημονίου, είναι και ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ). Ανάλογη δέσμευση είχε αναλάβει η κυβέρνηση με το e-mail Βαρουφάκη, που 
επαναλαμβανόταν και στην πρόταση των 47 σελίδων. Οι αλλαγές σχετίζονται κύρια με τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας, ευνοούν 
ποικιλοτρόπως τις τράπεζες και το κεφάλαιο. Δεν αφορούν, επομένως, στενά στη Δικαιοσύνη, αλλά θα έχουν άμεσες δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή της 
εργατικής και λαϊκής οικογένειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μοναδικό στοιχείο που πρόσθεσε η κυβέρνηση στο πάλαι ποτέ «εκτρωματικό» νομοσχέδιο είναι 
η δέσμευσή της ότι «θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή, πριν την ισχύ του νέου Κώδικα, το σύνολο των ρυθμίσεων για τα καθυστερούμενα δάνεια, μεταξύ των 
οποίων και τις ρυθμίσεις για την προστασία της πρώτης ή της μοναδικής κατοικίας, από πλειστηριασμούς για οφειλές προς τις Τράπεζες».

Την παραμονή του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ‘Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης στο “τιμόνι” της εισηγμένης χωρίς αλλαγές στη σύνθεσή 
του, αποφάσισε η εξ αναβολής γενική συνέλευση των μετόχων, διατηρώντας τον Νίκο Παπαδάκη στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου μέχρι 
νεωτέρας. Η απόφαση για τις αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο “θα ληφθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε έκτακτη γενική συνέλευση” βάσει του νόμου περί 
ανωνύμων εταιρειών, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση τής εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι οι αποφάσεις για τις διοικητικές αλλαγές στην ΕΥΑΘ επρόκειτο 
αρχικά να ληφθούν στις 29 Ιουνίου αλλά τελικά μετατέθηκαν για τη γενική συνέλευση που έγινε πρόσφατα, κατόπιν αιτήματος αναβολής, που υπέβαλε ο κύριος 
μέτοχος (σ.σ. το ελληνικό δημόσιο).

Ο κίνδυνος να υποχρεωθεί η Ελλάδα σε μία έξοδο από την ευρωζώνη μέχρι το τέλος του 2016 παραμένει, σύμφωνα με το 71% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση 
του Bloomberg που διεξήχθη μεταξύ 34 οικονομολόγων. Το 70% απάντησαν ότι θεωρούν πως η Ελλάδα θα είναι ασφαλής για το υπόλοιπο του 2015 παρότι 
σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες εκτίμησαν ότι το πακέτο διάσωσης των 86 δισεκ. ευρώ που επιδιώκει να εξασφαλίσει ο Έλληνας πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας θα αποδειχθεί πολύ μικρό. “Χωρίς μία μορφή ελάφρυνσης χρέους, το πακέτο διάσωσης ποτέ δεν θα είναι αρκετά μεγάλο”, λέει ο Πίτερ Ντίξον, 
οικονομολόγος στην Commerzbank AG (τη δεύτερη μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα) στο Λονδίνο.

Δεν εγκρίνονται από τον νέο υπουργό Εργασίας, Γιώργο Κατρούγκαλο, οι ομαδικές απολύσεις στο μετρό Θεσσαλονίκης, όπως τόνισε ο ίδιος, αλλά όπως 
αναφέρεται και σε σχετική εγκύκλιο. «Δεν υπογράφουμε τις σχεδιαζόμενες ομαδικές απολύσεις από την Κοινοπραξία του μετρό Θεσσαλονίκης γιατί δεν 
ανταποκρίνονται στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο», τόνισε ο υπουργός σε σε συνέντευξή του στο ΑΜΠΕ. Παράλληλα, μιλώντας για το προαπαιτούμενο των 
ομαδικών απολύσεων τονίζει ότι «οι διαπραγματεύσεις του υπουργείου Εργασίας με τους εταίρους μας θα διεξάγονται με βάση την ευρωπαϊκή κανονικότητα, 
δηλαδή τι ισχύει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Χαμηλές ταχύτητες και υψηλές τιμές στο ελληνικό Ιντερνετ

Άλλο ένα πλουσιοπάροχο δώρο στο μεγάλο κεφάλαιο και τις τράπεζες

Παραμένει στη θέση του ο πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΥΑΘ

Bloomberg: Το ενδεχόμενο ενός Grexit πιθανώς να επανέλθει του χρόνου

Μετρό Θεσσαλονίκης: Στοπ από Κατρούγκαλο στις ομαδικές απολύσεις
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Σε παγκόσμια υπερδύναμη της νεόκοπης, αλλά ταχέως αναπτυσσόμενης, 

αγοράς του Internet of Things (IoT) εξελίσσεται η Κίνα. Η χώρα, που 

επιχειρεί να αποκτήσει παγκόσμια πρωτοπορία στον τεχνολογικό κλάδο, 

κατέχει τη διεθνή πρωτιά όσον αφορά τις διασυνδεδεμένες συσκευές (ma-

chine-to-machine, M2M), με 74 εκατομμύρια M2M συνδέσεις. 

Σύνταξη και εκτέλεση πρωτοκόλλου συνεργασίας πραγματοποιήθηκε 

μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με σκοπό το συντονισμό 

δράσεων που αφορούν στον έλεγχο της αγοράς στερεών βιοκαυσίμων. 

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι  έλεγχοι  της αγοράς 

όπου διαπιστώθηκε ότι το 57% των προσκομισθέντων δειγμάτων δεν ήταν 

σύμφωνο με τη νομοθεσία  λόγω επισήμανσης και το 10% λόγω σύστασης 

των προϊόντων.

Ο Αμερικανός Μορίς Όστφελντ, ένας από τους οικονομικούς συμβούλους 

του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, αναλαμβάνει επικεφαλής οικονομολόγος 

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο 63χρονος καθηγητής Οικονομικών 

στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, θα αντικαταστήσει τον 

Γάλλο Ολιβιέ Μπλανσάρ που κατείχε τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου 

του ΔΝΤ από τον Σεπτέμβριο του 2008.
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