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Δεν ήταν η πρώτη προεκλογική ΔΕΘ των τελευταίων 
ετών. Τέσσερις από τις προεκλογικές περιόδους 
των τελευταίων δεκαετιών, συνέπεσαν με ημέρες 
έκθεσης: των ετών 1993, 1996, 2007 και 2009. 
Το 1993, ο τότε πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης, εγκαινιάζει την 58η ΔΕΘ υποσχόμενος 
ότι αν εκλεγεί “η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας 
θα γίνει και πάλι ουσιαστική πηγή εθνικής ισχύος”. 
Το 1996 ο Κώστας Σημίτης κάνει τα εγκαίνια της 
61ης ΔΕΘ, εξαγγέλλοντας τις εξής προτεραιότητες: 
δημοσιονομική εξυγίανση, περιορισμό σπατάλης και 
εξορθολογισμό δαπανών στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα. Το 2007 ο Κώστας Καραμανλής λέει στην 72η 
ΔΕΘ ότι “η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση που να μπορεί 
να παίρνει γρήγορα αποφάσεις, για να προχωρεί με 
αποφασιστικότητα σε βαθιές τομές”. Αντίστοιχες είναι 
οι αποχρώσεις της πρωθυπουργικής ομιλίας και το 
2009, ίσως της τελευταίας προμνημονιακής. Αυτά τα 
αναφέρουμε ώς post-its ιστορικής αναδρομής. Μην 
τα πετάξετε. Κρατήστε τα...
Και φτάνουμε στο ταλαιπωρημένο σήμερα. Φέτος, 
κατά τις ομιλίες των πολιτικών στην 80ή ΔΕΘ, πολύ 
λίγα ακούσαμε για την “ταμπακιέρα”. Έλειψαν η 
τόλμη και η ειλικρίνεια, που οι εποχές επιβάλλουν. 
Έλειψαν -στα περισσότερα, ευτυχώς όχι σε όλα τα 
ζητήματα- οι σαφείς δεσμεύσεις και τα ρεαλιστικά 
χρονοδιαγράμματα. Έλειψε η αυτοκριτική σε βάθος, 
που προχωρά πέρα από τα επικοινωνιακά τερτίπια 
και φτάνει στην ουσία του πράγματος. “Δεν μπορείς 
να δημιουργήσεις εμπειρία. Πρέπει να την υποστείς”: 
η φράση αυτή του Albert Camus λέει πολλά για την 
εμπειρία που αποκτούν ...υπομένοντας οι ακροατές 
των πρωθυπουργικών ομιλιών στη ΔΕΘ, μια εμπειρία 
που συνηγορεί δυστυχώς υπέρ του μη αποτελέσματος, 
της μη υλοποίησης των όσων εξαγγέλλονται. Από 
εμάς, ένα αίτημα βασικό: η κυβέρνηση στην οποία ο 
λαός θα εμπιστευτεί τη χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου, 
να παρουσιάσει το πρόγραμμά της με το “νι και με 
το σίγμα” το αργότερο μέχρι τα Χριστούγεννα. Ούτε 
μέρα αργότερα. Άλλο περιθώριο δεν υπάρχει.

EDITORIAL

Στον «αέρα» όχι μόνο ο σταθμός της Βενιζέλου αλλά όλο το μετρό 
Θεσσαλονίκης 

Μόνο προβλήματα και όχι 
λύσεις «ορθώνονται» στο 
πολύπαθο έργο του μετρό 
Θεσσαλονίκης. Για τρίτη 
φορά σε αντίστοιχα χρόνια, 
το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο πήρε διαφορετική 
θέση στο ζήτημα των αρχαίων 
του σταθμού της Βενιζέλου. 
Έκανε δεκτή την πρόταση του 
δήμου Θεσσαλονίκης για τη 
διατήρηση των αρχαιοτήτων, 
και ουσιαστικά “καταργεί” τον 
σταθμό Βενιζέλου, χωρίς τον 
οποίο το έργο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κι όλα αυτά ενώ το διήμερο 24 και 25 Σεπτεμβρίου θα βρίσκονται 
στη Θεσσαλονίκη τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(CONT) με σκοπό να ελέγξουν την πρόοδο και την χρηματοδότηση συγχηματοδοτούμενων έργων, στα 
οποία περιλαμβάνεται και το μετρό Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση του ΚΑΣ υπέρ της διατήρησης των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου (αντί της προσωρινής 
απόσπασης και επανατοποθέτησής τους, που έχει τεκμηριωθεί ως ιδανική λύση από το ΤΕΕ/ΤΚΜ και έχει 
γίνει δεκτή από τη συντριπτική πλειοψηφία των φορέων της Θεσσαλονίκης) είναι άστοχη και θα έχει σοβαρές 
συνέπειες για την πόλη. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που το ΚΑΣ παίρνει αποφάσεις σε βάρος της 
πόλης, υπερβαίνοντας μάλιστα το πεδίο των αρμοδιοτήτων του, καθώς πλέον τείνει να αποφαίνεται όχι 
μόνο για τις αρχαιότητες αλλά και για τη χρησιμότητα ή όχι των έργων υποδομής, όπως ο σταθμός του 
Μετρό. Αντίστοιχες αποφάσεις είχαν άλλωστε ληφθεί για την υποθαλάσσια αρτηρία και για τα έργα στην 
πλατεία Διοικητηρίου. Εντύπωση προκαλούν και οι επανειλημμένες αλλαγές στις αποφάσεις του, χωρίς 
μάλιστα να έχουν προκύψει σημαντικά νέα δεδομένα, που ανατρέπουν το σκηνικό. 

Σε γρίφο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται και η στάση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, 
ο οποίος με τις ενέργειές του σε ό,τι αφορά τον σταθμό Βενιζέλου αφενός «έπιασε στον ύπνο» τους 
φορείς της πόλης, των οποίων τη συνεργασία υποτίθεται ότι είχε ζητήσει, και αφετέρου οδηγεί το έργο 
του μετρό στον κίνδυνο να “εξοκείλει”. Ενώ ο δήμαρχος ζήτησε χρόνο και δεσμεύτηκε ότι θα φέρει ξένο 
εμπειρογνώμονα, χρησιμοποίησε τη χρονική αυτή πίστωση όχι για τον λόγο που τού δόθηκε αλλά για να 
φέρει στο ‘τραπέζι” νέα πρόταση του μελετητή εκείνου, του οποίου προηγούμενη μελέτη είχε προκρίνει.  
Για ποιο λόγο ο δήμαρχος δεν έφερε τον εμπειρογνώμονα που είχε δεσμευθεί ότι θα φέρει στην επιτροπή 
παρακολούθησης του έργου; Γιατί δεν περίμενε την γνωμάτευση και λειτούργησε εν κρυπτώ; 

Φυσικά, οι ευθύνες για την κατάντια του έργου, που ξεκίνησε ως αναπτυξιακή υπόσχεση και 
μεταμορφώθηκε σε μόνιμο βραχνά, δεν ανήκουν μόνο στον κ. Μπουτάρη αλλά και στις κυβερνήσεις που 
όλο αυτό το διάστημα εναλλάσσονται στην εξουσία. Στην παρούσα φάση, το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν θα ήθελε να 
δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στο θέμα, καθώς αποφάσεις όπως αυτή που ελήφθη αποδεικνύονται επί του 
πρακτέου αναστρέψιμες. Το πρόβλημα είναι ότι για ακόμη μια φορά θα προκληθούν καθυστερήσεις στο 
πολύπαθο έργο και οχλήσεις για την πόλη, που δεν αντέχει άλλες ανοιχτές “τρύπες” εν είδει εργοταξίων τα 
οποία φαίνεται σαν να μην κλείνουν ποτέ. 

«Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού δεν πρέπει να 
δεσμευτεί με μία άκαιρη απόφαση και μάλιστα χωρίς να λάβει υπόψη την άποψη του αρμόδιου για το έργο 
υπουργείου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Συνέχεια στη σελίδα 2...
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, το ΚΑΣ αποδέχτηκε την πρόταση που κατέθεσε ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης μόνο σε ότι  αφορά την κατά χώραν διατήρηση των αρχαιοτήτων, 
πρώτον για λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνίσταται στη διαφύλαξη και 
προστασία της αυθεντικότητας του μοναδικού μνημειακού συνόλου για την παγκόσμια 
κληρονομιά και δεύτερον επειδή η παρέλευση ικανού χρόνου από την ανασκαφή 
εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ακεραιότητα του μνημείου. Το ΚΑΣ απέρριψε 
την πρόταση ως προς το σκέλος της ανάδειξης επειδή δεν υπάρχει καλή τεκμηρίωση 
και κάλεσε τον Δήμο να συντάξει πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ και της Αττικό Μετρό. Τα δύο μέλη του Συμβουλίου 
που μειοψήφησαν θεώρησαν ότι το θέμα θα έπρεπε να αναβληθεί για να τεκμηριωθεί 
η πρόταση του Δήμου, η οποία, όπως είπαν, ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος μίλησε για την 
κύρια ιδέα της πρότασης που θα επιτρέψει τη δημιουργία μιας αρχαιολογικής πλάζα, 
όπως την είπε, η οποία θα αναδείξει τις αρχαιότητες της πόλης στην καθημερινή ζωή 
των πολιτών. Σύμφωνα με την πρόταση, που παρουσίασε η Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, 
αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ (η οποία είχε συντάξει 
και τη μελέτη που είχε προκριθεί μαζί με άλλες σε προηγούμενο Συμβούλιο), ο 
αρχαιολογικός χώρος που περιλαμβάνει εξαιρετικής σημασίας μνημεία, όπως η 
βυζαντινή Μέση Οδός, θα είναι “ανοιχτός” στον κόσμο, αλλά υπόγειος, κάτω δηλαδή 
από την Εγνατία οδό. Θα προσεγγίζεται εύκολα από τα ανοίγματα των πλατειών 
Καπνεργάτη και Αλκαζάρ, που θα “κατεβαίνουν” σταδιακά ως τα τρία μέτρα κάτω από 
τον δρόμο και θα ενώνονται σε μια γέφυρα που θα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 
τρία μέτρα πάνω από τις αρχαιότητες. Επιπλέον, ένας περιμετρικός διάδρομος 
μεγάλου αναπτύγματος θα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να παρακολουθούν 
τα μνημεία στο σύνολό τους, ενώ από συγκεκριμένο σημείο θα μπορούν να 
κατεβαίνουν και να αποκτούν βιωματική εμπειρία με τις αρχαιότητες. Σύμφωνα με τον 
κ. Μπουτάρη, η πρόταση δεν εμποδίζει την κατασκευή του σταθμού “Βενιζέλου” ανά 
πάσα στιγμή στο μέλλον, καθώς τα φρεάτια που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του 
θα κατασκευαστούν κανονικά. 

ΤΕΕ/ΤΚΜ: Θέατρο παραλόγου 
Πριν την συνεδρίαση του ΚΑΣ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ με ανακοίνωσή του παρενέβη στο 

θέμα κάνοντας λόγο για θέατρο του παραλόγου, με το μέλλον του έργου να κρέμεται 
πλέον από μια κλωστή, εξαιτίας των συνεχιζόμενων παλινωδιών στην περίπτωση 
του Σταθμού Βενιζέλου, των ανεξήγητων μεθοδεύσεων και των “ουρανοκατέβατων” 
παρεμβάσεων ανθρώπων που δεν έχουν ούτε την επιστημονική κατάρτιση, ούτε 
τη βαθιά γνώση, για να προτείνουν αβασάνιστα λύσεις για το έργο. «Αγγίζει τα 
όρια της φαιδρότητας -ή αν θέλουμε να είμαστε πιο επιεικείς είναι τουλάχιστον 
αντιεπιστημονικό- το να εμφανίζονται στα εργοτάξια οι πολιτικοί προϊστάμενοι και, 
ασχέτως επιστημονικής ιδιότητας, να διατυπώνουν προτάσεις στον “αέρα” σε σχέση 
με το πώς πρέπει να προχωρήσει το έργο. Αν το έργο είναι εφικτό να προχωρήσει με 
αυτόν τον τρόπο είναι μάλλον αχρείαστες και περιττές οι επιστημονικές μελέτες και 
γνωμοδοτήσεις: ας περνάει ο εκάστοτε πολιτικός προϊστάμενος μια βόλτα από το έργο 
κι ας προτείνει τι πρέπει να γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ήδη από το 2013, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, παρουσίασε 
την επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη οκτάμελούς διεπιστημονικής ομάδας, που 
συγκρότησε σε χρόνο-ρεκόρ, σε σχέση με τις αρχαιότητες στον σταθμό Βενιζέλου. 
Αφού εξέτασε ενδελεχώς το θέμα, η ομάδα κατέληξε στη λύση της προσωρινής 
απόσπασης των αρχαιοτήτων και την επανατοποθέτηση και ανάδειξη ποσοστού 85%-
95% αυτών στον φυσικό τους χώρο, αφότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του σταθμού. 
Η λύση αυτή ήταν γρήγορη (με σχεδόν μηδενική χρονική καθυστέρηση), είχε χαμηλό 
κόστος (μόλις 0,6%-0,8% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου) και διασφάλιζε 
την προστασία των αρχαιοτήτων (το σχετικό δελτίο Τύπου μπορείτε να δείτε 
ΕΔΩ.)

Στον «αέρα» όχι μόνο ο σταθμός της Βενιζέλου αλλά όλο 
το μετρό Θεσσαλονίκης 

...συνέχεια από σελίδα 1
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν σταμάτησε εκεί: σεβόμενο τον ρόλο του ως τεχνικού 

συμβούλου της Πολιτείας αλλά και την ιδιότητά του ως εκπροσώπου χιλιάδων 
ελλήνων μηχανικών, δρομολόγησε πρωτοβουλία συσπείρωσης όλων των φορέων 
της Θεσσαλονίκης, που προέβησαν σε διάβημα για την προώθηση του έργου. Επίσης, 
καλή τη πίστει, συμμετείχε στην επιτροπή που συγκρότησε ο δήμος για το θέμα 
και αποδέχτηκε να αποφανθούν επί αυτού οι ειδικοί που ήθελε να μετακαλέσει ο 
δήμαρχος. Μόνο και μόνο για να αποδειχτεί εκ του αποτελέσματος ότι ο ρόλος του 
-όπως και άλλων φορέων- ήταν απλά διακοσμητικός αφού ο δήμαρχος είχε λάβει 
τις αποφάσεις του.

Μετά από επιστολή του προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού τον Ιούλιο και τις 
γόνιμες επαφές της διοίκησης και στελεχών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
με διευθυντικά στελέχη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που ακολούθησαν, 
η ΕΤΕ, σε συνεργασία με το ΤΕΕ, επέκτεινε το σύστημα κατάθεσης αμοιβών 
μηχανικών και με χρέωση λογαριασμού, αντί μόνο μετρητών. Επίσης, από  την 
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 θα παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας της συναλλαγής 
«Αμοιβές Μηχανικών» μέσω των εναλλακτικών καναλιών i-bank της Εθνικής 
Τράπεζας (Internet Banking). Σύμφωνα με τον κ. Στασινό, τόσο οι περιορισμοί στο 
είδος και τον αριθμό των συναλλαγών που γίνονται στα καταστήματα όσο και η 
έλλειψη ρευστότητας σε μετρητά που παρατηρείται στην αγορά και ειδικά στους 
ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, οδηγούν στη χρήση του internet bank-
ing ως αποκλειστικού μέσου επαγγελματικών συναλλαγών. «Η συνεργασία 
μας με την Εθνική Τράπεζα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μηχανικοί, έφερε αποτελέσματα. Οι διευκολύνσεις 
αυτές έπρεπε να προσφέρονται ήδη στους μηχανικούς και με γόνιμη συνεργασία 
καταφέραμε να γίνει πράξη», τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ και πρόσθεσε ότι 
«παρακολουθούμε καθημερινά τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα capital 
controls και θα παρεμβαίνουμε για τη διευκόλυνση των συναδέλφων μηχανικών, 
πιέζοντας του αρμόδιους φορείς για άμεσες λύσεις».

Καταβολή των αμοιβών μηχανικών με χρέωση 
λογαριασμού και internet banking

Δύο εκδηλώσεις διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο του έργου ««Νέοι 
Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη», ως εταίρος της Αναπτυξιακής 
Σύμπραξης ΕΠΙ. ΘΕΣΗ, στις 29 Σεπτεμβρίου, στο Αμφιθέατρο  του κτιρίου του.

Στις 17:00 ξεκινά το εργαστήριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και τις 
ΚΟΙΝΣΕΠ, σε συνέχεια του εργαστηρίου που είχε διοργανωθεί στο πλαίσιο του 
ίδιου έργου, τον Φεβρουάριο.

Στις 19:00 ξεκινά ενημερωτική – συμβουλευτική εκδήλωση με θέμα: «Υγιεινή 
και Ασφάλεια στις Επιχειρήσεις».

Η πρώτη εκδήλωση απευθύνεται κυρίως στους ωφελούμενους του 
προγράμματος, ενώ η δεύτερη σε εταιρείες και επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται 
να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (ΕΔΩ).

Και οι δύο εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για τους μηχανικούς και το κοινό.

Το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του, οι οποίοι έχουν υποβάλλει 
ηλεκτρονική αίτηση αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας μετά τις 28/08/2015 και ή 
οποία έχει εγκριθεί από την αρμόδια Δ/νση , ότι θα μπορούν προσεχώς να εκδώσουν 
μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του e-tsmede την νέα ειδοποίηση καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών Ά εξαμήνου 2015 ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία 
που έχουν υπαχθεί από την ημερομηνία αιτήσεως τους. Στην περίπτωση που κάποιος 
ασφαλισμένος επιθυμεί να ενημερωθεί για την νέα ειδοποίηση πληρωμής ασφαλιστικών 
εισφορών Ά εξαμήνου 2015 ,η οποία έχει προκύψει από την αλλαγή της ασφαλιστικής 
του κατηγορίας ,μπορεί να προσέλθει και στην κεντρική υπηρεσία καθώς και στα κατά 
τόπους περιφερειακά γραφεία/τμήματα.

Δύο εκδηλώσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 29.9

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADESERGASIAS/Metro_Stathmos_Venizelou
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/Ygieinh_Asfaleia.pdf
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σε λειτουργία τέθηκε το κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής και έγκρισης 
αιτημάτων μεταβολών αυθαιρέτων, με αυτόματη επιλογή των διαθέσιμων 
αιτημάτων και πλήρη τεκμηρίωση της διαδικασίας από το ΤΕΕ. Το σύστημα 
μειώνει ήδη κατά πολύ τον χρόνο και την ποιότητα εξυπηρέτησης των μηχανικών 
και των πολιτών.

Μερικές από τις μεταβολές που πλέον 
εξυπηρετούνται πλήρως ηλεκτρονικά 
είναι αλλαγή της επιθυμίας του ιδιοκτήτη 
για το σχήμα πληρωμών της δήλωσης, 
η διόρθωση λαθών καταχώρησης, η 
προώθηση της δήλωσης μετά από έγκριση 
υπηρεσιών (πχ σε παραδοσιακούς 
οικισμούς, έκδοση Αδείας κλπ) και η αλλαγή διαχειριστή μηχανικού. Ταυτόχρονα, 
αναβαθμίστηκε το σύστημα αναζήτησης δηλώσεων που είναι διαθέσιμο σε όλες 
της Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας και στο οποίο έχουν πρόσβαση 750 στελέχη των 
αντίστοιχων υπηρεσιών. Το νέο σύστημα παρέχει ενιαία αναζήτηση με πολλαπλά 
κριτήρια σε όλες τις δηλώσεις των Ν. 4014/2011 και 4178/2013, εμφάνιση 
σε ενιαίο χάρτη σε υπόβαθρο της ΕΚΧΑ ΑΕ και πρόσβαση στην τεκμηρίωση 
των δηλώσεων (αναλυτικά στοιχεία καταγραφής, πληρωμές, μεταβολές και 
υποβληθέντα δικαιολογητικά), διευκολύνοντας εξαιρετικά τη διαδικασία ελέγχου 
των δηλωθέντων αυθαιρέτων από τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών δόμησης.

Η παρέμβαση του ΤΕΕ με την δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος 
καταγραφής και διαχείρισης των δηλώσεων των αυθαιρέτων αποτελεί την πρώτη 
συστηματική προσπάθεια καταγραφής του φαινομένου της αυθαίρετης δόμησης. 
Εκτός από την άμεση διευκόλυνση με την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας η 
ευσυνείδητη δουλειά χιλιάδων μηχανικών παρέχει πλέον στην πολιτεία ένα 
πραγματικό εργαλείο ανάλυσης της αυθαίρετης δόμησης και διαφάνεια στις 
συναλλαγές. Η καταχώρηση των δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα 
ακολουθεί την νομοθετικά οριζόμενη ροή εργασίας. Από την εμπειρία της 
πραγματικής εργασίας των Μηχανικών με την καταχώρηση πλέον των 902.000 
δηλώσεων αυθαιρέτων και 850.000 βεβαιώσεων μεταβίβασης προκύπτουν 
πολλές περιπτώσεις όπου απαιτείται παρέμβαση στην κανονική ροή εργασίας. 
Μερικές τέτοιες περιπτώσεις είναι αλλαγή της επιθυμίας του ιδιοκτήτη στο 
σχήμα πληρωμών της δήλωσης (εντός των προθεσμιών του Νόμου), διόρθωση 
λαθών καταχώρησης, προώθηση της δήλωσης μετά από έγκριση υπηρεσιών 
(πχ σε παραδοσιακούς οικισμούς, έκδοση Αδείας κλπ) και η αλλαγή διαχειριστή 
μηχανικού.

Στη διάρκεια της ισχύος του Ν. 4178/2013 οι παραπάνω ανάγκες καλύπτονταν 
μέσω της οργάνωσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΤΕΕ και της αδιάκοπης 
φροντίδας των στελεχών του ΤΕΕ που αξιολογούσαν τα εισερχόμενα αιτήματα, τα 
προετοίμαζαν για υλοποίηση και τα διεκπεραίωναν καθημερινά. Το αποτέλεσμα 
ήταν η διεκπεραίωση των αιτημάτων μέσα σε μία έως τρεις εργάσιμες ημέρες. 
Με την μέθοδο αυτή εξυπηρετήθηκαν σε διάστημα 24 μηνών περίπου 56.000 
αιτήματα, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά οι αλλαγές διαχειριστή μηχανικού. 
Το ΤΕΕ, συνεχίζοντας την προσπάθειά του να παρέχει στα Μέλη του χρηστικά 
πληροφοριακά συστήματα, υλοποίησε και έθεσε ήδη σε λειτουργία κεντρικό 
σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής και έγκρισης των παραπάνω αιτημάτων 
με αυτόματη επιλογή των διαθέσιμων αιτημάτων και πλήρη τεκμηρίωση της 
διαδικασίας. Αυτό το σύστημα μειώνει ήδη κατά πολύ τον χρόνο και την ποιότητα 
εξυπηρέτησης των Μελών του.

«Το ΤΕΕ, με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει, βρίσκεται αντικειμενικά 
στην πρωτοπορία για ένα καλύτερο μέλλον στη χώρα, χωρίς τις παθογένειες 
του παρελθόντος. Βελτιώνουμε τους όρους εργασίας των μηχανικών, 
απλοποιούμε τις διαδικασίες για τον πολίτη, βοηθούμε αποτελεσματικά 

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τα αυθαίρετα από το ΤΕΕ 
τον έλεγχο από τις δημόσιες αρχές, μειώνουμε το κόστος για όλους. Όμως, 
το πληροφοριακό σύστημα για τα αυθαίρετα είναι μόνο το πρώτο βήμα. 

Πρέπει άμεσα να ακολουθήσει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, που αφορά τα 
νομίμως υφιστάμενα κτίρια, και η Ηλεκτρονική Έκδοση Αδειών Δόμησης, που 
αφορά τα νέα κτίρια. Στη συνέχεια πρέπει να προχωρήσουμε στην ηλεκτρονική 
αδειοδότηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και στην πιστοποίηση των 
τεχνικών επαγγελμάτων. Η χώρα δεν αντέχει άλλο να παραμένει κολλημένη στο 
χθες της γραφειοκρατίας», σχολίασε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός.

Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ
Το νέο σύστημα ΕΔΩ

Μεταποίηση τροφίμων, τουρισμός, εξορυκτικές δραστηριότητες και εστίαση είναι 
οι τέσσερις τομείς της οικονομίας από τους οποίους θα ξεκινήσει η απλούστευση 
των διαδικασιών αδειοδότησης με στόχο η έκδοση της δευτερογενούς νομοθεσίας 
(υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κλπ.) να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 
2016.

Αυτό αποφασίστηκε την περασμένη Παρασκευή σε συνεδρίαση της Ομάδας 
Διαχείρισης Έργου για την απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση της 
οικονομικής δραστηριότητας, επικεφαλής της οποίας και συντονιστής είναι ο 
γεν. γραμματέας Βιομηχανίας Ευστράτιος Ζαφείρης. Οι τέσσερις κλάδοι που 
επελέγησαν κατά προτεραιότητα καλύπτουν συνολικά το 40% των οικονομικών 
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, αλλά και 
αντίστοιχο ποσοστό της συνολικής επιχειρηματικότητας της χώρας.

Η σύσταση της Ομάδας έγινε με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του Ν.4262/2014, η βασική φιλοσοφία του οποίου προβλέπει 
την καταρχήν αδειοδότηση με ευθύνη του επενδυτή και αυστηρό εκ των υστέρων 
σύστημα ελέγχου. Σκοπός της Ομάδας είναι ο συντονισμός των συναρμόδιων 
υπουργείων για να επισπευσθεί η ολοκλήρωση της νομοθεσίας που θα καταστήσει 
πιο εύκολη την έναρξης λειτουργίας μίας επιχείρησης, πρωτίστως στον τουρισμό 
και στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Η νέα νομοθεσία για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων θα έπρεπε να είχε 
ολοκληρωθεί στο τέλος του 2014, αλλά αυτό δεν έγινε. Σύμφωνα όμως με τη 
νέα σύμβαση που υπεγράφη με τους δανειστές, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 
2015 θα πρέπει να έχει καταρτιστεί ο “οδικός χάρτης” με όσα απομένουν να 
ολοκληρωθούν. Δηλαδή να προχωρήσουν όλα τα απαραίτητα προεδρικά 
διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των αδειοδοτήσεων, 
η διαπίστευση των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα κάνουν 
πιστοποιήσεις και ελέγχους, η εκπαίδευση του προσωπικού, η επικοινωνία με τα 
συναρμόδια υπουργεία και άλλα.

Σε ότι αφορά στο νόμο πλαίσιο 4262/2014 για την αδειοδότηση για εγκατάσταση 
και λειτουργία επιχειρήσεων, οι τέσσερις μεγάλες τομές του είναι οι εξής:

- Για την αδειοδότηση μιας επιχείρησης αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του 
επιχειρηματία, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της ορθότητας όσων 
δηλώνει. Εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα αποτελούν μόνο τα ζητήματα προστασίας 
του περιβάλλοντος (ισχύει ο νόμος 4014/2011).

- Οι έλεγχοι των επιχειρήσεων δεν θα γίνονται στο στάδιο της έκδοσης άδειας 
λειτουργίας, αλλά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης.

- Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από διαπιστευμένους φορείς του δημόσιου αλλά 
και του ιδιωτικού τομέα και η κεντρική διοίκηση θα έχει την ευθύνη του ελέγχου 
των ελεγκτών.

- Θα δημιουργηθεί ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των διαδικασιών 
αδειοδότησης των επιχειρήσεων και θα γίνεται ηλεκτρονική διεκπεραίωση των 
αδειών.

Από ποιους τομείς θα ξεκινήσει η απλούστευση των 
διαδικασιών αδειοδότησης

http://web.tee.gr/deltio-typou-tee-14092015/
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (HAIC-
TA 2015), διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρία Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον 
(ΕΠΕΓΕ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας, από 
τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2015, στην Καβάλα. Πληροφορίες

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, υπό το πρίσμα 
νέων αρχαιολογικών δεδομένων και θεωρητικών προσεγγίσεων 
διοργανώνει η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις εγκαταστάσεις του στη Θέρμη, 
από τις 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο του 
συνεδρίου θα γίνουν επισκέψεις στο Αρχαιολογικό και Βυζαντινό 
Μουσείο της Θεσσαλονίκης, καθώς και στο νέο μουσείο και τον 
αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας. Δηλώσεις συμμετοχής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ», διοργανώνουν οι εταίροι του 
έργου «Growing on Ethics - Growing Pathways for Ethics on 
Leadership, Business and Life», στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, στην 
Αθήνα. Πληροφορίες

3η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ GLOBAL OIL & GAS 
BLACK SEA AND MEDITERRANEAN, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) και τη συνεργασία του Ινστιτούτου 
Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), θα πραγματοποιηθεί 
23 και 24 Σεπτεμβρίου 2015, στο εκθεσιακό και συνεδριακό 
κέντρο Metropolitan Expo (Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος). 
Πληροφορίες

Επισκέψεις υποψηφίων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ στο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ

Μια “performance” με θέμα το ένδυμα από ανακυκλώσιμα 
υλικά 

Προεκλογικές επισκέψεις στο ΤΕΕ/ΤΚΜ πραγματοποίησαν υποψήφιοι 
βουλευτές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να έχουν ενημέρωση για 
τα θέματα που απασχολούν τον τεχνικό κλάδο και να ανταλλάξουν απόψεις 
σχετικά με τα μεγάλα έργα. 

Η αρχή έγινε την περασμένη Παρασκευή, 
όταν οι υποψήφιοι βουλευτές Α’ 
Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης, 
Γιώργος Ορφανός και Θανάσης Εξαδάκτυλος 
συναντήθηκαν με μέλη της Αντιπροσωπείας 
και της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν, ο πρόεδρος 
της ΔΕ Πάρις Μπίλλιας, ο αντιπρόεδρος της ΔΕ Κώστας Λεονταρής, ο γγ της 
ΔΕ Άνθιμος Αμανατίδης και τα μέλη της ΔΕ Παύλος Βλάχος, Γιάννης Νάνος, 
Γιάννης Δαρδαμανέλης, Δημήτρης Μήτρου και Γιώργος Τσακούμης. Από 
την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετείχαν ο πρόεδρος της Βασίλης 
Γρηγοριάδης και η γγ Πολυξένη Σακελλαρίδου, ενώ παρούσα ήταν και η 
πρόεδρος του πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ/ΤΚΜ Κορίνα Σοϊλεμετζίδου.

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
επισκέφτηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές Α’ 
Θεσσαλονίκης Μάρκος Μπόλαρης και Όλια 
Ζηκοπούλου και Β’ Θεσσαλονίκης Γιώργος 
Αντωνόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν συνάντηση 
με τον πρόεδρο του Τμήματος Πάρι Μπίλλια 
και την αν.διευθύντρια Χρύσα Λασκαρίδου, 
κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν –μεταξύ άλλων- το ασφαλιστικό 
των μηχανικών, η συνέχιση των έργων, η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα που 
πλήττεται από τα capital controls.

Ο σύλλογος “Φίλοι Νέας Παραλίας” πρόκειται να διοργανώσει μια “performance” 
με θέμα το ένδυμα σε συνεργασία με αντίστοιχες σχολές αλλά και μεμονωμένους 
δημιουργούς. Με τον περιορισμό να 
χρησιμοποιήσουν μόνο ανακυκλώσιμα 
υλικά για τη δημιουργία των ρούχων 
τους. Το θέμα βασίζεται στην σημασία του 
τοπίου: η πόλη, η θάλασσα, ο ουρανός, το 
φως, τα χρώματα κλπ. αλλά επίσης στην 
ιδέα της κίνησης και την παρουσία των 
χρηστών που ζουν καθημερινά τη Νέα Παραλία: οι περιπατητές, οι αθλούμενοι, 
οι ερωτευμένοι, τα ηλικιωμένα άτομα, εκείνοι που κάνουν περίπατο με τα παιδιά 
τους, το σκυλί τους, τους περιστασιακούς φωτογράφους, τους ψαράδες κλπ.

Τα ευτελή υλικά δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εμπόδιο στη δημιουργία, 
αντίθετα ενθαρρύνουν την δημιουργικότητα, χρησιμοποιώντας την παρεκτροπή 
του αρχικού υλικού δίνουν ελευθερία σε αυτήν την μορφή της έκφρασης. 
Στο σούρουπο, ένα σύνολο προσώπων που έχουν επιλέξει οι δημιουργοί θα 
παρουσιάσουν τα ενδύματα τους, θα περπατήσουν στο ξύλινο deck, στο όριο του 
κρηπιδώματος. 

Η παρουσίαση θα γίνει στο ηλιοβασίλεμα την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ώρα 
18:00 ακριβώς, στη Νέα Παραλία, στο ξύλινο deck με το φεγγάρι (απέναντι από το 
Μακεδονία Παλλάς), με φόντο τη θάλασσα, από τα “μοντέλα” που θα έχουν επιλέξει 
οι δημιουργοί τους. Παρακαλείστε, όποιοι επιθυμείτε, να φέρετε ένα ή περισσότερα 
μεταχειρισμένα ρούχα, σε καλή κατάσταση, που θα διατεθούν στην “Αρσις”.

Ποια κόμματα κατέρχονται στις εκλογές της 20ης 
Σεπτεμβρίου στην κεντρική Μακεδονία

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι εκλογές της Κυριακής διεξάγονται με «λίστα». Επομένως, οι 
ψηφοφόροι δεν ‘σταυρώνουν’ υποψήφιους και απλά ρίχνουν στην κάλπη το ψηφοδέλτιο 
του κόμματος που επιθυμούν. Τα πολιτικά κόμματα που κατέρχονται στις εκλογές 
περιφέρειες της κεντρικής Μακεδονίας είναι:

Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς: ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΛΑ.Ε, ΟΚΔΕ, Χρυσή Αυγή, 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Ποτάμι, ΚΚΕ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Ένωση Κεντρώων, Ανεξάρτητοι 
Έλληνες, ΚΚΕ-μλ, ΕΠΑΜ, ΟΑΚΚΕ, Δημιουργία Ξανά, Κοινωνία, Δημοκρατικοί, Πατριωτική 
Ένωση

Ημαθία, Πιερία και Σέρρες: ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΛΑ.Ε, ΟΚΔΕ, Χρυσή Αυγή, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Ποτάμι, 
ΚΚΕ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Ένωση Κεντρώων, Ανεξάρτητοι Έλληνες, ΚΚΕ-μλ, 
ΕΠΑΜ, ΟΑΚΚΕ, Δημιουργία Ξανά, Κοινωνία, 

Πέλλα: ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΛΑ.Ε, ΟΚΔΕ, Χρυσή Αυγή, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Ποτάμι, ΚΚΕ, Δημοκρατική 
Συμπαράταξη, Ένωση Κεντρώων, Ανεξάρτητοι Έλληνες, ΚΚΕ-μλ, ΕΠΑΜ, ΟΑΚΚΕ, 
Δημιουργία Ξανά, Κοινωνία, Δημοκρατικοί

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου θα γίνει η παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων 
έργου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος INDES – MUSA 
από την GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε., τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού 
και Προστασίας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - Γεωδυναμικό 
Ινστιτούτο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μεγ. 
Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη, 6μμ – 9μμ.  Περισσότερα ΕΔΩ

Τελική ημερίδα παρουσίασης ερευνητικού προγράμματος

http://2015.haicta.gr/
www.ihu.edu.gr
http://www.growingonethics.eu/index-el.html#news
www.global-oilgas.com/lackSeaMed
http://www.indes-musa.gr/index.php
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Οριακή πτωτική αναθεώρηση σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις προκύπτει για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών κατά το α’ εξάμηνο του 2015, σύμφωνα με 
ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. 
Η μεγάλη υποχώρηση των τιμών των εξαγωγών πετρελαιοειδών δημιουργεί μεγάλες ανακατατάξεις στο χάρτη του εξωτερικού εμπορίου της χώρας, αλλά, 
εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, την ίδια περίοδο, προκύπτει αύξηση της τάξης του 13,4%, ήτοι αύξηση κατά 1,06 δισ. ευρώ (αντί αύξησης 13,7% ή 1,1 δισ. ευρώ 
των αρχικών εκτιμήσεων). Σημειώνεται από τον ΠΣΕ ότι τα στοιχεία για το α’ εξάμηνο του έτους, που δεν περιλαμβάνουν το διάστημα επιβολής κεφαλαιακών 
ελέγχων, αναδεικνύουν τις κρίσιμες ισορροπίες που διαμορφώνονται πλέον στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας, με σημαντική ενίσχυση της βαρύτητας των 
χωρών της ΕΕ, αλλά και τις συνέπειες που θα έχει μία περαιτέρω ενδεχόμενη μείωση των εξαγωγών, αλλά και των εισαγωγών πρώτων υλών και ενδιάμεσων 
προϊόντων για τη συνολική ελληνική παραγωγή στο προσεχές διάστημα.

Περιθώρια «ελιγμών» στο πρόγραμμα που έχει συμφωνήσει η Ελλάδα με τους δανειστές της, μετά τις εκλογές, διαβλέπει το μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μπενουά Κερέ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «το σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα και οι εταίροι της εμπιστεύονται και 
πάλι ο ένας τον άλλο και πάλι. Σε αυτή τη βάση, θα υπάρξουν περιθώρια ελιγμών όταν πρόκειται για την προσαρμογή του προγράμματος μετά τις εκλογές, για 
παράδειγμα όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και την αντιμετώπιση των κεκτημένων συμφερόντων, υπό την προϋπόθεση ότι οι στόχοι του 
προγράμματος έχουν επιτευχθεί»

«Ελάτε να ρυθμίσετε τα δάνειά σας» λένε οι τράπεζες στους δανειολήπτες που βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη, δηλαδή έχουν καθυστέρηση πληρωμών 
τουλάχιστον ενός μηνός, αλλά και σε όσους έχουν περάσει στο… κόκκινο, με ανεξόφλητες τρεις και πλέον δόσεις. Εδώ και μερικές εβδομάδες έχει ξεκινήσει 
ένας νέος κύκλος τηλεφωνικών κλήσεων, SMS, ακόμη και email, όπου οι τράπεζες καλούν τους δανειολήπτες να ρυθμίσουν τα δάνειά τους προσφέροντας 
χαμηλά επιτόκια, διαγραφή τόκων, ακόμη και μέρος του κεφαλαίου, για χορηγήσεις που θεωρούνται «χαμένες». Και αυτό γιατί από τη στιγμή που μπήκαν τα 
capital controls, παρατηρούν αύξηση των πελατών τους που πλέον δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, στο δίμηνο 
Ιουλίου-Αυγούστου 4 στους 10 δανειολήπτες δεν πλήρωσαν δόσεις δανείων, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 70% των δανείων που 
έχει ρυθμιστεί είναι και πάλι μη εξυπηρετούμενο.

Τα μικροσκοπικά τοξικά σωματίδια που είναι διάσπαρτα στον αέρα που αναπνέουμε εξαιτίας της ρύπανσης της ατμόσφαιρας στις πόλεις, συνιστούν σημαντικό 
παράγοντα κινδύνου για πρόωρους θανάτους, σύμφωνα με έρευνα Αμερικανών ερευνητών, με επικεφαλής τον επιδημιολόγο Τζορτζ Θέρστον, καθηγητή υγείας 
του πληθυσμού στην Ιατρική Σχολή και το Ιατρικό Κέντρο Langone του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για τη μία από τις μεγαλύτερες του είδους 
της μέχρι σήμερα, η οποία ανέλυσε στοιχεία μισού εκατομμυρίου ανθρώπων. Από τα ευρήματα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αερολύματα που περιέχουν 
σωματίδια αόρατα στο ανθρώπινο μάτι, με διάμετρο έως 2,5 μικρόμετρα ή εκατομμυριοστά του μέτρου (2,5 ΡΜ), μπορούν πράγματι να σκοτώσουν κάποιον 
πρόωρα.

«Πριν ήταν αδιανόητη η ελάφρυνση του χρέους της Ελλάδας, τώρα όμως οι οικονομολόγοι λένε ότι είναι δεδομένη», είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του πρακτορείου 
Bloomberg, το οποίο αναφέρεται στο αποτέλεσμα σχετικής έρευνάς του. Το 94% των 36 οικονομολόγων που ρωτήθηκαν από το Bloomberg στο διάστημα από τις 
4 έως τις 11 Σεπτεμβρίου θεωρούν πολύ πιθανή την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. «Πόσο μεγάλη διαφορά κάνουν δύο μήνες», σημειώνει το δημοσίευμα, 
προσθέτοντας: «Τον Ιούλιο, τα πράγματα φαίνονταν τόσο άσχημα για την Ελλάδα, ώστε το 71% των 31 οικονομολόγων που ρωτήθηκαν από το Bloomberg θα 
μπορούσε να δει τη χώρα να βγαίνει από το ευρώ έως το τέλος του 2016. Η ελάφρυνση του χρέους ήταν άπιαστο όνειρο για τη χώρα της ΕΕ με το υψηλότερο 
χρέος».

Τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα και οι 100 κορυφαίες αγορές στο α’ εξάμηνο 2015

Περιθώρια «ελιγμών» στο ελληνικό πρόγραμμα βλέπει ο Κερέ

Οι τράπεζες ρυθμίζουν δάνεια με…κούρεμα επιτοκίων, τόκων και κεφαλαίου

Τα μικροσωματίδια του αέρα απειλούν με πρόωρους θανάτους
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Αυξημένες αναμένεται να είναι φέτος οι πωλήσεις ηλεκτρονικών 

καταναλωτικών προϊόντων, με την καινοτομία να τροφοδοτεί το 

παγκόσμιο ενδιαφέρον των καταναλωτών. Η αγορά των consumer 

electronics αναμένεται να ανέλθει, φέτος, σε 185 δις ευρώ παγκοσμίως, 

επίδοση που είναι κατά 9 δις ευρώ καλύτερη έναντι της περσινής χρονιάς. 

Ήδη, το 1ο εξάμηνο του 2015, η αγορά κατέγραψε άνοδο σε αξίες.

Έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους 9,9 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε 

το Ευρωπαϊκό ταμείο Αλληλεγγύης της Κομισιόν για τις φυσικές 

καταστροφές που σημειώθηκαν στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2015. 

Υπολογίζεται ότι μόνο στον Έβρο, περισσότερα από 200.000 στρέμματα 

ήταν πλημμυρισμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με αυτά τα χρήματα 

θα μπορούν να δοθούν αποζημιώσεις αλλά και να γίνουν έργα υποδομής.

Σουηδικό αεροδρόμιο υιοθέτησε... έρημο πύργο ελέγχου. Πρόκειται 

για το απομακρυσμένο και συχνά παγωμένο αεροδρόμιο Ομσκολντβίκ 

στον βορρά της χώρας, ο πύργος ελέγχου του οποίου παρακολουθεί 

την κυκλοφορία των αεροσκαφών με κάμερες. Τις κάμερες ελέγχουν οι 

ελεγκτές, μόνο που βρίσκονται σε ένα άλλο αεροδρόμιο, σε απόσταση 

περίπου 150 χιλιομέτρων.

Πιθανή θεωρούν την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους οι οικονομολόγοι
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