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Πώς ψηφίζουμε αλήθεια; Είμαστε θερμοκέφαλος 
λαός. Λαός με πάθος, προσκολλήσεις και εμμονές. 
Απόδειξη; Καταφέραμε κατά πλειοψηφία να ζούμε 
επί δεκαετίες εγκλωβισμένοι μέσα σε έναν εμφύλιο, 
που είχε τελειώσει πριν από δεκαετίες, επιλέγοντας 
τι θα ψηφίσουμε με λογική προκαθορισμένων 
στρατοπέδων και σημαιών, χωρίς -οι περισσότεροι 
από εμάς - να έχουμε πραγματικά δώσει τους 
πολέμους της μίας ή της άλλης πλευράς. Κάναμε το 
χτες σήμερα εν ολίγοις.
Η κρίση που μας σάρωσε και μας σαρώνει, έφερε 
μαζί της ένα καλό. Είδαμε επιτέλους το “πρώτη 
φορά αριστερά”, που η ιστορία χρωστούσε στην 
Ελλάδα για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί από 
μακροχρόνιες δυσκαμψίες και προσκολλήσεις με 
θολό ιδεολογικό υπόβαθρο. Τα πράγματα κρίνονται 
πάντα εκ του αποτελέσματος. Κι αυτό έγινε ηλίου 
φαεινότερο στα χρόνια της κρίσης. Αριστερά, 
δεξιά, κέντρο. Τι άλλαξε στο αποτέλεσμα; Τι άλλαξε 
πραγματικά;
Κι επανερχόμαστε στο αρχικό ερώτημα: Πώς 
ψηφίζουμε; Πώς θα ψηφίσουμε στις 20 Σεπτεμβρίου; 
Με βάση χρώματα, συντεχνιακές αντιλήψεις και 
εδραιωμένες προκαταλήψεις ή με βάση την κοινή 
λογική; Με το θυμικό ή με στρατηγική; Σαν υπνοβάτες 
(προσοχή, μην τον ξυπνήσεις, θα τρομάξει) ή ξύπνιοι 
και σε εγρήγορση;
Οι εκλογές αυτές είναι οι πιο κρίσιμες της 
μεταπολίτευσης. Το διάστημα που προηγήθηκε 
λογικά πρέπει να έχει σαρώσει και τις τελευταίες 
ψευδαισθήσεις και αυταπάτες και να έχει ξεγυμνώσει 
τις σαθρές επιχειρηματολογίες. Οι εκλογές αυτές 
απαιτούν συνειδητοποιημένους ψηφοφόρους, όχι 
οπαδούς. Απαιτούν ψήφο με στρατηγική, καθαρό 
μυαλό και συναίσθηση του ποιο είναι πραγματικά 
το συμφέρον της χώρας (κι ας μη ρίξουμε το 
...αγαπημένο μας ψηφοδέλτιο αν δεν συμφέρει).
Κάποτε οι κυρίαρχες κομματικές πλευρές του 
πολιτικού κύβου ήταν τέσσερις (με τις δύο πάντα 
να ξεχωρίζουν με διαφορά). Πλέον ο κύβος 
μοιάζει περισσότερο με εκείνον του Ρούμπικ, έχει 
πολυδιασπαστεί, και παρόλα αυτά όλες οι ψηφίδες 
του έχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λιγότερο ή 
περισσότερο, τρωθεί. Φέτος δεν συγκεντρώσαμε 
τα βιογραφικά των υποψηφίων μηχανικών όπως 
κάθε χρονιά. Συμπυκνώσαμε την προεκλογική μας 
προτροπή σε δύο λέξεις: ψηφίστε υπεύθυνα. Ως 
ψηφοφόροι. Όχι σαν οπαδοί.

EDITORIAL
Ξεπέρασαν τις 85.000 οι δηλώσεις αυθαιρέτων στη κεντρική Μακεδονία 

STOP στο πληροφοριακό σύστημα των Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών 

Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από την εφαρμογή του νόμου 4178/2013 και έχει ενσωματωθεί σε αυτόν το 
μεγαλύτερο μέρος των υπαρχόντων δηλώσεων του Ν.4014/2011 με αντίστοιχη συμπλήρωση των στοιχείων 
χαρακτηρισμού σε κατηγορίες των παραβάσεων. Η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος αποτελεί 
την πρώτη προσπάθεια στην χώρα πιο συστηματικής καταγραφής και αποτύπωσης των ρυθμιζόμενων 
αυθαιρέτων κατασκευών. Τα μέχρι στιγμής καταγραφέντα δεδομένα, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΤΕΕ, 
δίνουν μια πρώτη εικόνα των μεγεθών και της εξέλιξής των αυθαίρετων κατασκευών μέχρι σήμερα. 
Ο ρυθμός εισαγωγής νέων δηλώσεων ανά ημέρα έχει μειωθεί σε περίπου 200-3400 ανά εργάσιμη ημέρα 
επηρεασμένος και από τις οικονομικές εξελίξεις. Σημαντικές εξάρσεις σημειώνονται σε περιόδους που 
λήγουν ημερομηνίες ενώ λόγω της δυνατότητας αυξημένων δόσεων στο πρώτο εξάμηνο υπαγωγής τις 
τελευταίες ημέρες του πρώτου εξαμήνου 7/2/2014 υπήρχε σημαντική ροή τόσο νέων δηλώσεων όσο και 
μεταφοράς από το Ν. 4014 και το ίδιο φαινόμενο επαναλήφθηκε, με πολύ μικρότερη ένταση, και στην λήξη 
του δεύτερου εξαμήνου στις 8/8/2014. Ταυτόχρονα οι αποφάσεις των Υ. Δομ. για ακύρωση δηλώσεων του 
Ν. 4014 λόγω διαφόρων προβλημάτων καταχωρούνται αμελλητί από το ΤΕΕ στο πληροφοριακό σύστημα 
και η ροή τους έχει αυξηθεί μεν αλλά παραμένει σε σχετικά πολύ μικρό ποσοστό. 

Συνολικά, 902.961 αυθαίρετα έχουν δηλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι 
περισσότερες δηλώσεις αφορούν ακίνητα στην περιφέρεια Αττικής (186.743 ακίνητα ή ποσοστό 36,41% του 
συνόλου των δηλώσεων) και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (85.634 δηλώσεις ή ποσοστό 16,69% 
του συνόλου των δηλώσεων). Αναλυτικότερα, στη Θεσσαλονίκη κατατέθηκαν 42.491 δηλώσεις και στη 
Χαλκιδική 18.961. Συνέχεια στη σελίδα 2...

Σε διάστημα λίγων ημερών το υπουργείο 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης έκανε στροφή 
180 μοιρών στο ζήτημα των ενεργειακών 
επιθεωρητών. Με εντολή του Σώματος 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας 
και Μεταλλείων, Υπηρεσίας του ΥΠΑΠΕΝ, η οποία 
είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο, η πρόσβαση στο Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών που δεν έχουν 
συμμετάσχει με επιτυχία στις εξετάσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, δεν 
είναι πλέον εφικτή. Αυτό μόνο ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα buldingcert από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ. 
Πρακτικά σημαίνει ότι οι Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές δεν μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στο 
πληροφοριακό σύστημα και επομένως δεν μπορούν να εκτελέσουν ενεργειακές επιθεωρήσεις.  Συνέχεια 
στη σελίδα 3...
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Σε ότι αφορά τα έσοδα, μέχρι τα τέλη Αυγούστου τα αθροιστικά έσοδα του νόμου 
4014 ανέρχονται στα 1.000.204.413,29 ευρώ και του νόμου 4178 ανέρχονται στα 
476.443.440,98 ευρώ. Το 14,19% των προστίμων αφορά τη κεντρική Μακεδονία 
και πιο αναλυτικά το 6,95% τη Θεσσαλονίκη και το 3,98% τη Χαλκιδική. Από 
τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει σχετική επιτάχυνση σε περιόδους λήξης 
προθεσμιών. Στην τρέχουσα περίοδο η ένταξη νέων αυθαιρέτων στην ρύθμιση 
δείχνει σχετική κάμψη, επηρεασμένη έντονα και από τους περιορισμούς των 
συναλλαγών στο Τραπεζικό σύστημα. Στην επιλογή του τρόπου πληρωμής η 
κατάθεση μετρητών σε κατάστημα τραπεζικού ιδρύματος είναι περίπου 87,5% 
ενώ το υπόλοιπο 12,5% διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά με web banking. Το 
διάστημα μετά την επιβολή των περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές οι 
πληρωμές μέσω web banking ανήλθαν στο 23,7% του συνόλου.

Από τη στατιστική επεξεργασία των δηλώσεων προκύπτει ότι το 25% αφορά 
ακίνητα χωρίς καμία οικοδομική άδεια ενώ το 75% αφορά αυθαιρεσίας σε 
κτίσματα με οικοδομική άδεια. Λόγω της πρόβλεψης του Νόμου να επιβαρύνονται 
όσα αυθαίρετα δεν έχουν καμία προηγούμενη έκδοση αδείας τα αντίστοιχα 
ποσοστά επιβαρύνουν περισσότερο τις αντίστοιχες δηλώσεις, οπότε σε κτίσματα 
χωρίς οικοδομική άδεια αντιστοιχεί το 28% των προστίμων, ενώ σε κτίσματα 
με οικοδομική άδεια το 72% των προστίμων. Από το σύνολο των στοιχείων 
προκύπτει ότι το 29% των δηλώσεων αυθαιρέτων αφορά ακίνητα εκτός σχεδίου 
και το 71% ακίνητα εντός σχεδίου. Λόγω της πρόβλεψης του Νόμου τα πρόστιμα 
σε εκτός σχεδίου είναι σημαντικά υψηλότερα οπότε στην κατανομή των 
προστίμων παρουσιάζεται η εικόνα το 51% των προστίμων να αφορά ακίνητα 
εκτός σχεδίου και το 49% των προστίμων αφορά ακίνητα εντός σχεδίου. Όσον 
αφορά τις χρήσεις των δηλούμενων ακινήτων, κύρια και μοναδική κατοικία 
χαρακτηρίζεται το 20% των δηλώσεων, άλλη κατοικία (δευτερεύουσα, εξοχική 
κλπ) χαρακτηρίζεται το 61% των δηλώσεων, επαγγελματικά κτίρια υπηρεσιών 
το 14% των δηλώσεων, κτίρια τουρισμού – βιομηχανίας το 3% των δηλώσεων 
και κτίρια μεταποίησης πρωτογενούς τομέα (αγροτικού, κτηνοτροφικού κλπ) το 
2% των δηλώσεων.

«Ο νόμος 4178 μετά την κρίση του ως συνταγματικός, δίνει διέξοδο τακτοποίησης 
σε όλες σχεδόν τις αυθαίρετες κατασκευές και ως εκ τούτου αποτελεί 
ευκαιρία οριστικής λύσης για τους πολίτες ώστε να αποκτήσουν 

Ξεπέρασαν τις 85.000 οι δηλώσεις αυθαιρέτων στη 
κεντρική Μακεδονία 

...συνέχεια από σελίδα 1
αδέσμευτη χρήση των ακινήτων τους και να μην επαπειλούνται με την 
υποβολή δυσβάστακτων προστίμων. Οι πολίτες πρέπει με την συμβολή 

ενός Μηχανικού της επιλογής τους, από τους δεκάδες χιλιάδες διαθέσιμους, 
να καταγράψουν τις αυθαιρεσίες τους και να επιλέξουν ένα από τα διαθέσιμα 
σχήματα αποπληρωμής των προστίμων τα οποία προσφέρουν σε περιπτώσεις 

προκαταβολών σημαντικά υψηλές εκπτώσεις. Θυμίζω ότι οι πολίτες έχουν 
πλέον τη δυνατότητα, μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, για 
συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες και υλικά 
ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας. Τονίζω ότι το ΤΕΕ είναι 
μπροστάρης στην πορεία της χώρας προς ένα καλύτερο μέλλον, χωρίς τις 
παθογένειες του παρελθόντος. Δημιουργήσαμε και λειτουργούμε την πρώτη 
συστηματική βάση δεδομένων στην οποία καταγράφονται όλες οι αυθαίρετες 
κατασκευές. Το ΤΕΕ και οι μηχανικοί κάνουν τη δουλειά τους για να γυρίσει η 
χώρα σελίδα στο θέμα των αυθαιρέτων και της οικοδομής γενικότερα. Ήρθε η 
ώρα – και έχει καθυστερήσει πολύ – να κάνει και η Πολιτεία τη δική της. Ήρθε 
η ώρα η Πολιτεία να εφαρμόσει όσα υπόσχεται για χρόνια», δήλωσε –μεταξύ 
άλλων- ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων εφαρμογής του νόμου 4178 για 
την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο και 
με βάση τα σχετικά στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε το ΤΕΕ, ο υπουργός 
ΠΑΠΕΝ, Καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας δήλωσε: «Η πρακτική της αυθαίρετης 
δόμησης αποτελεί ίσως το πιο μελανό σημείο των τελευταίων δεκαετιών 

στα θέματα χωροταξίας 
και πολεοδομίας για τη 
χώρα μας. Η Πολιτεία, 
τα τελευταία δύο χρόνια 
έδειξε ότι έχει τα εργαλεία 
να αντιμετωπίσει οριστικά 
το ζήτημα, όταν υπάρχει 

πολιτική βούληση. Οι πολίτες ας έχουν στο μυαλό τους ότι μέχρι τον Φεβρουάριο 
του 2016, οπότε λήγει η προθεσμία ένταξης στις ρυθμίσεις του νόμου, έχουν τη 
δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες στα ακίνητά τους. Επισημαίνεται 
ότι μετά την προθεσμία αυτή, κανέναν ακίνητο με αυθαιρεσία και κανένα 
αυθαίρετο κτίσμα δεν θα μπορεί ούτε να μεταβιβασθεί ούτε να αξιοποιηθεί. Η 
Πολιτεία διασφαλίζει πλέον τη νομιμότητα και την ασφάλεια των κατασκευών». 

Αναλυτικά όλα τα στοιχεία του ΤΕΕ ΕΔΩ

ΤΣΜΕΔΕ Παράταση καταβολής των τρεχουσών εισφορών 
των παλαιών ασφαλισμένων (πριν το 1993)
περισσότερα ΕΔΩ

http://web.tee.gr/wp-content/uploads/2015/09/20150903_tee_note_statistics_pliroforiakosystima4178.pdf
http://www.tsmede.gr/Portals/0/Anakoinoseis/enhmervsh%20eidopoihthria%202015-paratash.pdf
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Μόλις στις 25 Αυγούστου το ΥΠΑΠΕΝ είχε ανακοινώσει ότι θα δοθεί παράταση 
πρόσβασης ως το τέλος του έτους, αλλά η επίσημη ανακοίνωση διαψεύστηκε σε 
λίγες μόνο ημέρες, μετά την αλλαγή σε κυβερνητικό επίπεδο. Υπενθυμίζεται ότι 
στα τέλη Ιουλίου το ΥΠΑΠΕΝ είχε δεσμευτεί ότι καταθέτει νομοθετική ρύθμιση 
που συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες 
διατάξεις», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 
2015 η προθεσμία για υποχρέωση επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις για την 
απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, κατά τις διατάξεις του 
π.δ. 100/2010. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν πρόλαβε να πάρει το δρόμο 
της ψήφισης (όπως και κανένα άλλο σχετικό) λόγω των ραγδαίων πολιτικών 
εξελίξεων. Όμως παρά την έλλειψη της απαραίτητης νομοθετικής ρύθμισης, 
το ΥΠΑΠΕΝ ανακοίνωσε στις 25/8 ότι «λόγω της μη έγκαιρης ρύθμισης του 
ανωτέρω και για την εύρυθμη λειτουργία της κτηματαγοράς, δίδεται άμεσα 
πλήρης πρόσβαση χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου 
Επιθεώρησης Κτιρίων και του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.
buildingcert.gr), ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η έκδοση των Πιστοποιητικών 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)». Σημείωνε μάλιστα ότι η πρόσβαση αφορά στους 
Ενεργειακούς Επιθεωρητές που στις 30 Ιουνίου 2015 είχαν τη δυνατότητα 
πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα και τη δυνατότητα έκδοσης ΠΕΑ, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η αλλαγή στάσης του ΥΠΑΠΕΝ προέκυψε 
από βάσιμο πρόβλημα νομιμότητας της ανακοινωθείσας παράτασης. Σύμφωνα 
με τις ίδιες πληροφορίες, μετά από καταγγελίες ενδιαφερομένων, υπήρξε 
παρέμβαση προς τις υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ από τον Γενικό Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης ο οποίος ζήτησε να εφαρμοστεί ο νόμος. Επομένως 
αφού η παράταση για τους Προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές έληξε, 
σύμφωνα με το νόμο, ζητήθηκε να γίνει αυτό πράξη μέσα από το πληροφοριακό 
σύστημα. Δεδομένου ότι η όποια παράταση πρέπει να δοθεί με νομοθετική 
ρύθμιση και δεν μπορεί να έχει τη μορφή υπουργικής απόφασης (σύμφωνα 
με όσα υποστηρίζονται από τους αρμοδίους), η εφαρμογή του νόμου ήταν 
μονόδρομος για τους υπαλλήλους του υπουργείου. Το θέμα βρίσκεται στα 
χέρια της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΠΕΝ και αναλόγως των προβλημάτων που 
θα δημιουργηθούν στην αγορά από το μικρό αριθμό διαθέσιμων ενεργειακών 
επιθεωρητών θα εξεταστεί η όποια λύση, δεδομένων των μικρών περιθωρίων 
νομοθετικής κίνησης που έχει η υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – DG ENERGY, ανακοίνωσε την διεξαγωγή Δημόσιας 
Διαβούλευσης σχετικά με την αξιολόγηση της 2010/31/EU οδηγίας που 
αφορά στην Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων.  Σύμφωνα με τους όρους της 
οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει την αξιολόγηση έως το τέλος 
του 2016, με τη βοήθεια μιας επιτροπής εκπροσώπων από τα κράτη μέλη. 
Στην αξιολόγηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πείρα που αποκτήθηκε και η 
πρόοδος που σημειώθηκε μετά την έκδοση της οδηγίας. Εάν κριθεί αναγκαίο, η 
Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις με βάση την αξιολόγηση. Η διαβούλευση θα 
είναι ανοιχτή έως και την 31η Οκτωβρίου 2015 και μπορούν να συμμετέχουν 
Φορείς του Δημοσίου τομέα, ιδιωτικοί οργανισμοί, σύνδεσμοι, ΜΜΕ, εταιρείες 
συμβούλων αλλά και πολίτες. Οι ερωτήσεις είναι στα αγγλικά, αλλά η Επιτροπή 
καλεί τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της 
ΕΕ. Για την συμμετοχή σας σε αυτή τη σημαντική διαβούλευση, ακολουθήστε το 
σύνδεσμο 

STOP στο πληροφοριακό σύστημα των Προσωρινών 
Ενεργειακών Επιθεωρητών

Δημόσια Διαβούλευση για την 2010/31/EU Οδηγία

...συνέχεια από σελίδα 1

Manpower: Περιορίζουν τα σχέδια προσλήψεων οι 
εργοδότες

Με… δόσεις η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ

Οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν υποτονικές προοπτικές προσλήψεων 
για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο. Με το 5% των 
εργοδοτών να προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων, το 18% 
να αναμένει μείωση και το 51% να μην προβλέπει κάποια αλλαγή, οι Συνολικές 
Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε -13%. Σε συνέχεια της εποχικής 
προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται 
σε -2%. 

Οι προοπτικές αυτές αποτελούν την πιο αδύναμη - και πρώτη αρνητική - 
πρόβλεψη από το Γ’ Τρίμηνο του 2013, με μείωση 5 ποσοστιαίων μονάδων σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 11 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμού, 
Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης καταγράφουν τις πιο αδύναμες προβλέψεις 
προσλήψεων, με δυσοίωνες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του 
-11%. Παράλληλα, απαισιόδοξες Προοπτικές της τάξης του -10% καταγράφονται 
τόσο στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, όσο και στον τομέα των 
Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ οι Προοπτικές ανέρχονται σε -6% τόσο στον 
τομέα των Κατασκευών όσο και στον τομέα της Μεταποίησης. Στο μεταξύ, μικρές 
αυξήσεις της απασχόλησης -της τάξης του +2%- αναμένονται στον τομέα των 
Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών 
προς Επιχειρήσεις και στον τομέα του Τουρισμού. Σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται και στους εννέα τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας, με την μεγαλύτερη της τάξης των 16 μονάδων να 
καταγράφεται στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών και ακολούθως με 12 
μονάδες ο κλάδος του Εμπορίου. Σε ό,τι αφορά στην υπόλοιπη Ευρώπη σημειώνεται 
ότι ο πιο έντονος ρυθμός προσλήψεων στην περιφέρεια αναμένεται να σημειωθεί 
στη Ρουμανία ενώ αντίθετα, τα πιο αδύναμα σχέδια προσλήψεων της περιφέρειας 
καταγράφουν οι εργοδότες στην Ιταλία.

Η σχετική έρευνα της Manpower διεξάγεται κάθε τρίμηνο και καταγράφει τις 
προθέσεις των εργοδοτών να αυξήσουν ή να μειώσουν τον αριθμό των ατόμων 
που απασχολούν στην επιχείρησή τους, κατά το προσεχές κάθε φορά τρίμηνο.

Μικρής έκτασης τροποποίηση των όρων για το διαγωνισμό για την απόκτηση 
του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 
Α.Ε.(ΟΛΘ), αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, όπως γνωστοποίησε 
με ανακοίνωσή του. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ταμείο, σε πρώτη φάση θα 
διατεθεί το 51% της ΟΛΘ ΑΕ, ενώ το υπόλοιπο 16% θα το αποκτήσει ο πλειοδότης 
του διαγωνισμού σε πέντε χρόνια εφόσον ολοκληρώσει τις απαιτούμενες 
επενδύσεις. Όπως επισημαίνεται, οι τροποποιημένοι όροι θα επικοινωνηθούν 
άμεσα σε όλους τους επενδυτές που βρίσκονται στη Β’ φάση του διαγωνισμού, 
ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι δεσμευτικές προσφορές αναμένονται 
εντός του Φεβρουαρίου 2016.

Η κίνηση του ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται σε απόλυτη ταύτιση με τις θέσεις του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, οι οποίες διατυπώθηκαν πρόσφατα με την ανοιχτή του επιστολή προς την 
πολιτική ηγεσία της χώρας. Στο σημείο όπου γινόταν αναφορά στο αεροδρόμιο 
και το λιμάνι, το ΤΕΕ/ΤΚΜ υπενθύμιζε ότι είχε ζητήσει να είναι όρος της 
σύμβαση και για τα δύο η υλοποίηση των έργων που θα βελτιώσουν σημαντικά 
τις υποδομές τους. «Δεν γνωρίζουμε τι απέγινε για το αεροδρόμιο αλλά για 
το λιμάνι υπάρχουν ακόμα οι δυνατότητες επιβολής όρων για κατασκευή των 
έργων που απαιτούνται για τη βέλτιστη επιχειρησιακά αξιοποίησή του», ανέφερε 
χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EnergyPerformanceBuildingsDirectiveConsultation1
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

CHEAPART στην 80η ΔΕΘ – Helexpo, από 5 έως 14 
Σεπτεμβρίου 2015, ΔΕΘ - CHEAPART Pavilion, Θεσσαλονίκη. 
Πληροφορίες 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, προάγγελος της επετείου 150 
χρόνων από τη θεμελίωση τού Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου, που θα εορταστεί το 2016, με τίτλο «Ένα όνειρο 
ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια… – Περίπατος στην Αθήνα 
των περιηγητών, 17ος- 19ος αιώνας», από 7 Σεπτεμβρίου, 
Αθήνα. Πληροφορίες

8Η BIENNALE ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, από τις 
18 Σεπτεμβρίου ως τις 8 Νοεμβρίου 2015, στο κτίριο του 
Μουσείου Μπενάκη επί της οδού Πειραιώς, στην Αθήνα. 
Πληροφορίες

5η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με  
άξονα τη Μεσόγειο και τίτλο «Παλιές Διασταυρώσεις - Make 
it Νew ΙΙΙ», έως  30 Σεπτεμβρίου 2015, Περίπτερο 6, Helexpo 
ΔΕΘ. Πληροφορίες

Από το βήμα της… 80ης ΔΕΘ 
Ανέκαθεν, σχεδόν από τις πρώτες διοργανώσεις της, η Διεθνής Έκθεση 

Θεσσαλονίκης αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα για κάθε πολιτικό και φορέα 
προκειμένου να μεταλαμπαδεύσει 
τις θέσεις του και να προβάλει 
τις προτάσεις του. Το ίδιο 
γίνεται και φέτος. Παρακάτω 
σταχυολογούνται ορισμένες από 
τις πιο «ενδιαφέρουσες» θέσεις 
και τοποθετήσεις φορέως, όπως 
αυτές εκφράστηκαν στο πλαίσιο 
της 80ης ΔΕΘ. 

ΣΒΒΕ: Αλλαγή πολιτεύματος 
Μετατροπή του πολιτεύματος σε Προεδρική Δημοκρατία πρότεινε –μεταξύ 

άλλων- ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος «αναζητώντας τις 
αναγκαίες τομές και ριζικές αλλαγές για να επανέλθει η ελπίδα στη χώρα». Ο 
πρόεδρος του κ. Αθανάσιος Σαββάκης κατέθεσε ακόμη τέσσερις προτάσεις: 
Τη θεσμοθέτηση και ψήφιση σε 12 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων 
της νέας κυβέρνησης της άρσης όλων των εμποδίων πρόσβασης στην 
επιχειρηματικότητα, τον διπλασιασμό του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας μέχρι 
το πέρας του 3ου μνημονίου, την αξιολόγηση της απόδοσης της λειτουργίας του 
δημόσιου τομέα και την μείωση του κράτους σε ποσοστό 30% την επόμενη διετία 
και τέλος τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. 

ΓΣΕΕ: Τρεις πυλώνες για την οικονομία
Τρεις πυλώνες βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού της οικονομικής πολιτικής 

που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην έξοδο της οικονομίας από την κρίση 
και στη διαμόρφωση συνθηκών σταθερότητας με επίκεντρο την απασχόληση 
προτείνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ,. Αυτοί είναι: ο επανασχεδιασμός της 
χρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας και η αξιολόγηση 
της βιωσιμότητας του χρέους βάσει του άξονα «βιώσιμο πρωτογενές πλεόνασμα 
– βιώσιμο χρέος», η ενεργοποίηση της εγχώριας ζήτησης με αύξηση των 
επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης, έχοντας ως βασικό προαπαιτούμενο 
τη χρηματοδότησή τους και τέλος η επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας και 
η αποκατάσταση του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των 
συλλογικών συμβάσεων και του κατώτατου μισθού.

ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ: Νέα λουκέτα ενόψει 
Περισσότερες από 63.000 επιχειρήσεις, κυρίως πολύ μικρές, κινδυνεύουν 

να κατεβάσουν οριστικά τα ρολά τους στο επόμενο εξάμηνο, γεγονός που 
συνεπάγεται κίνδυνο απώλειας 138.000 θέσεων εργασίας στο ίδιο διάστημα. Η 
νέα αυτή γενιά ανέργων θα προστεθεί στους 25.000 πρώην εργαζομένους σε 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που υπολογίζεται ότι έχασαν τη δουλειά 
τους από την αρχή του 2015 μέχρι τον Ιούνιο (εκ των οποίων οι 15.000 μισθωτοί). 

Γενική συνέλευση ΚΕΕΕ: Ουσία και διάλογοι με εξαιρετικό ενδιαφέρον
“Παρακολουθούμε σε fast forward και όχι σε slow motion τον θάνατο 

της ελληνικής επιχείρησης” υποστήριξε ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ, Δημήτρης 
Μπακατσέλος. Επέκρινε τις πολιτικές της υπερφορολόγησης -όπως είπε- των 
επιχειρήσεων αλλά και των μισθωτών και συνταξιούχων οι οποίες, όπως είπε, 
οδήγησαν στην ύφεση. Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, επισήμανε 
από την πλευρά του εξέφρασε την ελπίδα όλα τα κόμματα του συνταγματικού 
άξονα να ομονοήσουν και να υπάρξει σύνεση, συναίνεση και συνεργασία σε όλα 
τα επίπεδα. «Η πολιτική σταθερότητα είναι εκ των ων ουκ άνευ», κατέληξε.

Λίγο αργότερα έναν... απρόσμενο αλλά ενδιαφέροντα διάλογο με θέμα τη 
φορολόγηση της Εκκλησίας είχαν ο υπουργός Οικονομίας, Νίκος Χριστοδουλάκης 
και ο Μητροπολίτης Άνθιμος. Σε μια παύση της ροής του λόγου του 
υπουργού, ο κ.Ανθιμος ζήτησε να πληροφορηθεί “πού πάνε οι φόροι που 

εισπράττει το κράτος”. Ο κ. Χριστοδουλάκης τού απάντησε: “...Δέσποτα μην 
ανησυχείτε, μέχρι τώρα καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να φορολογήσει την 

Εκκλησία. Ορμώμενος βέβαια από τη μακρά μας γνωριμία, εγώ θα ήθελα να 
ανησυχείτε λίγο”. Ο Μητροπολίτης σημείωσε από την πλευρά του ότι “η Εκκλησία 
φορολογείται μια χαρά”, αναφέροντας χαρακτηριστικά: “Έχουμε ένα ίδρυμα 
ιδιωτικού δικαίου, που δεν παίρνει από το δημόσιο ούτε ένα ευρώ βοήθεια. Μας 
ζητάνε φορολογία 450.000 ευρώ για όσα ακίνητα έχουμε, ε, θα το κλείσουμε”.

Στη συνέχεια, ο περιφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, 
παρενέβη όταν ο υπουργός έκανε λόγο για δαπάνες πολλών περιφερειών στο 
πλαίσιο περιφερειακών και τομεακών προγραμμάτων, που δεν μπορούν να 
δικαιολογηθούν, για δράσεις παράταιρες και όχι κανονικά επιλέξιμες, αλλά και 
για καθυστερήσεις και υστερήσεις των φορέων που πρέπει να “τρέξουν” τα έργα 
του ΕΣΠΑ και δεν έχουν κινητοποιηθεί. “Δεν ξέρω για ποιες περιφέρειες μιλάτε, 
αλλά εδώ στην Κεντρική Μακεδονία δεν υπάρχουν δαπάνες που να μη μπορούν 
να δικαιολογηθούν” σημείωσε.

ΕΕΘ: Στόχος η στήριξη των μελών που ήθελαν να συμμετάσχουν στην ΔΕΘ
Η συμμετοχή του ΕΕΘ στη φετινή ΔΕΘ αριθμεί 42 επιχειρήσεις και εκτείνεται 

σε 2.200 τετρ. μέτρα είπε στα εγκαίνια του περιπτέρου ο πρόεδρος του Μιχάλης 
Ζορπίδης. Στόχος του Επιμελητηρίου είναι αφενός η υποστήριξη των μελών 
του που θέλησαν να συμμετάσχουν στη ΔΕΘ μέσω επιδότησης τμήματος της 
συμμετοχής τους και αφετέρου η στήριξη του θεσμού που είναι συνυφασμένος 
με τη Θεσσαλονίκη.

ΒΕΘ: Αισιοδοξία παρά τις αντιξοότητες 
Το ΒΕΘ στηρίζει διαχρονικά το θεσμό της ΔΕΘ, δήλωσε κατά τα εγκαίνια του 

περιπτέρου ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. «Παρά 
τους δύσκολους καιρούς που αντιμετωπίζουμε η μικρομεσαία  επιχειρηματική 
κοινότητα δεν σταματά να τολμά και να επιμένει, άλλωστε αυτή είναι που θα 
τραβήξει και το κάρο της ανάπτυξης» ανέφερε. 

ΕΣΕΕ: Προεκλογική σφυγμομέτρηση η φετινή ΔΕΘ
Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αναπόφευκτα θα λειτουργήσει και 

ως προεκλογική σφυγμομέτρηση, για τον επιχειρηματικό κόσμο, δήλωσε ο κ. 
Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. 
Οι επιχειρηματίες, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ θέλουν, από τις εκλογές της 20ης 
Σεπτεμβρίου, να προκύψει μία νέα κυβέρνηση που θα εγγυάται την πολιτική 
σοβαρότητα και την οικονομική σταθερότητα, που χρειάζεται επειγόντως ο τόπος 
για να αντιμετωπίσει τα επικίνδυνα απόνερα της κρίσης. 

www.cheapart.gr
www.namuseum.gr
http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=202020001&sid=1737
http://thessalonikibiennale.gr/
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ομόφωνα απονεμήθηκε το Βραβείο Έκτρωμα 2015 στο κτίριο «20 Fenchurch Street», το οποίο οι Λονδρέζοι αποκαλούν με το παρατσούκλι Walkie Talkie. Το 
βραβείο δίνεται κάθε χρόνο από το περιοδικό Business Design και η επιτροπή ανακοίνωσε στις 2 Σεπτεμβρίου ότι, χωρίς δεύτερη συζήτηση, παρά τις πολλές και 
ενδιαφέρουσες υποψηφιότητες, απονέμεται φέτος στο δημιούργημα του Ουρουγουανού αρχιτέκτονα Rafael Vinioly Beceiro. Οι αντιδράσεις στην αρχιτεκτονική 
έμπνευση του εγκατεστημένου στη Νέα Υόρκη Ουρουγουανού ξεκίνησαν το 2006, όταν αποκαλύφθηκαν τα πρώτα σχέδια. Τόσο η τότε αρμόδια υπουργός Ruth 
Kelly, όσο και η Unesco αλλά και η English Heritage εξέφρασαν αντιρρήσεις λόγω της επίπτωσης στη σιλουέτα κτιρίων του Λονδίνου.

Φτιάξαμε ένα περιεκτικό πρόγραμμα που δίνει στην Ελλάδα την ευκαιρία να επιστρέψει στην ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, στη βάση της αρχής 
«αλληλεγγύη έναντι ίδιας ευθύνης», δήλωσε η καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση στην Ευρωζώνη είναι καλύτερη 
από ό,τι πριν από έναν χρόνο. «Εργαζόμαστε επίμονα για να ξεπεράσουμε την ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Αυτό το καλοκαίρι δημιουργήσαμε ένα περιεκτικό 
πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει στην Ελλάδα μία ευκαιρία- στην κλασική προσέγγιση “αλληλεγγύη έναντι ίδιας ευθύνης”- να φτάσει και πάλι σε οικονομική 
ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση», ανέφερε η κ. Μέρκελ μιλώντας στο ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο για τον προϋπολογισμό του 2016.

Επένδυση με… κόλλυβα του δημοσίου πραγματοποίησε εταιρεία στη Σίνδο, χρησιμοποιώντας το κόλπο των υπερτιμολογήσεων. Ο εισαγγελέας Εφετών 
Θεσσαλονίκης με πρότασή του προς το δικαστικό συμβούλιο ζήτησε την παραπομπή τριών στελεχών της σε δίκη για απάτη σε βάρος του δημοσίου, η ζημία του 
οποίου ξεπερνάει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε στο Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης ο αντεισαγγελέας Εφετών Δημήτρης 
Μητρουλιάς, η εταιρεία επεξεργασίας τυρογάλακτος, που είχε εγκαταστάσεις στη Σίνδο, προχώρησε σε επιχειρησιακό σχέδιο το 2005 ύψους 17.585.000 ευρώ 
με το 50% εξ αυτού να επιχορηγείται από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή ποσό 8.792.000 ευρώ. Στη συνέχεια, το 2008 εγκρίθηκε, με υπουργική απόφαση, 
αναπροσαρμογή του σχεδίου και η συμμετοχή του δημοσίου ανέβηκε σε 9.103.240 ευρώ.

Στην 79η θέση μεταξύ 96 κρατών, και κάτω από χώρες όπως η Αλβανία, το Μπαγκλαντές και η Μογγολία βρίσκεται η χώρας μας στη λίστα με τα καλύτερα μέρη 
για να ζει τη ζωή του ένας ηλικιωμένος. Στο αντίποδα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της διεθνούς οργάνωσης HelpΑge International, που καταρτίζει τον παγκόσμιο 
δείκτη Global AgeWatch Index, το καλύτερο μέρος για να ζει τη ζωή του ένας ηλικιωμένος, είναι η Ελβετία και ακολουθούν από κοντά η Νορβηγία και η Σουηδία. 
Ο δείκτης -που καταρτίζεται σε συνεργασία με το βρετανικό πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον- καλύπτει το 91% του παγκόσμιου πληθυσμού άνω των 60 ετών, 
δηλαδή γύρω στα 900 εκατομμύρια ανθρώπους. Η κατάταξη των χωρών βασίζεται σε μια αξιολόγηση διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την κοινωνικο-
οικονομική ευημερία ενός ηλικιωμένου, όπως το εισόδημα, η υγεία, η εκπαίδευση, η απασχόληση, το περιβάλλον κ.α.

«Το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε πρέπει να τηρηθεί», ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. «Αν δεν γίνουν σεβαστοί οι κανόνες αυτή τη 
φορά η αντίδραση της Ευρώπης θα είναι διαφορετική», δήλωσε. Εχουμε συμφωνήσει ένα πρόγραμμα που πρέπει να γίνει σεβαστό από όλες τις κυβερνήσεις, 
όπως και από την επόμενη, το εννοούμε, συμπλήρωσε. Οπως είπε ο επικεφαλής της Κομισιόν μιλώντας στην Ευρωβουλή στην ομιλία με τίτλο «Η κατάσταση στην 
Ευρώπη» ανέφερε ότι το Grexit ήταν μια πιθανότητα, όχι μια επιλογή. «Οι Έλληνες εργάζονται σκληρά για να προοδεύσει η χώρα. Πρέπει να τους σεβόμαστε», 
προσέθεσε. Θα ήταν ασυγχώρητο λάθος αν δεν είχαμε λύση την ευρωπαϊκή κρίση. Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο Γιούνκερ μιλώντας στην Ευρωβουλή προς τους 
έλληνες πολιτικούς. «Το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε πρέπει να τηρηθεί», ξεκαθάρισε. «Αν δεν γίνουν σεβαστοί οι κανόνες αυτή τη φορά η αντίδραση της 
Ευρώπης θα είναι διαφορετική».
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Μέρκελ: Δώσαμε στην Ελλάδα την ευκαιρία να επιστρέψει στην ανάπτυξη

Απάτη 4,5 εκατ. ευρώ στη Σίνδο-Το δημόσιο πλήρωσε όλη την επένδυση

Η Ελλάδα, μια από τις χειρότερες χώρες για να γερνάς

Γιούνκερ: Τελευταία ευκαιρία για την Ελλάδα η συμφωνία
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Ενισχύεται η παγκόσμια δυναμική του LTE, με την τεχνολογία να κατακτά 

- για πρώτη φορά στην ιστορία της - μερίδιο άνω του 10% σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Οι συνδρομές σε δίκτυα τεχνολογίας LTE υπερέβησαν σε διεθνή 

βάση τα 755 εκατ., στα τέλη Ιουνίου, αριθμός που αντιστοιχεί σε μερίδιο 

10,4% μεταξύ του συνόλου των συνδρομών σε όλες τις τεχνολογίες κινητών 

επικοινωνιών. 

Στο πεδίο με τα αρνητικά πρόσημα βρέθηκαν, το 1ο εξάμηνο του 2015, 

οι εισηγμένες εταιρείες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στο ΧΑ, με τους βασικούς οικονομικούς δείκτες να 

επιδεινώνονται το πρώτο μισό του έτους σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. 

Σύμφωνα με την ανάλυση της BETA Χρηματιστηριακή, οι εισηγμένες του 

κλάδου ΤΠΕ υπέστησαν το εξεταζόμενο διάστημα μείωση του Κύκλου 

Εργασιών κατά 2,9%.

Γάλλοι επιστήμονες ανακάλυψαν στην παγωμένη Σιβηρία έναν άγνωστο ιό 

γιγάντιων διαστάσεων και σκοπεύουν να τον «αναστήσουν» στο εργαστήριό 

τους. Είναι άγνωστο κατά πόσο είναι επικίνδυνος για τα ζώα ή τον άνθρωπο. 

Εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 30.000 ετών και το μήκος του φθάνει τα 

0,6 μικρόμετρα, πολύ μεγάλο για τα δεδομένα των ιών. Γιγάντιος θεωρείται 

ένας ιός, όταν ξεπερνά το μισό μικρόμετρο (χιλιοστό του χιλιοστού).
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