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Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Οι (ξένοι) θύτες είναι πάντα 
οι ίδιοι. Οι σωτήρες αλλάζουν. ‘Αλλοτε είναι οι Αμερικανοί, 
άλλοτε οι Ρώσοι, άλλοτε οι Κινέζοι κι άλλοτε όλοι μαζί. 
Τα δισ. ευρώ ακολουθούν τη διαδρομή του εκκρεμούς, 
άλλοτε πλησιάζουν κι άλλοτε απομακρύνονται αλλά τους 
τελευταίους μήνες δεν σταματούν στην Ελλάδα. Στις 
συζητήσεις “καφενείου” αναπτύσσεται λόγος κι αντίλογος 
για το ενδεχόμενο προκήρυξης εκλογών και τις πιθανές 
επιπτώσεις του.
Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο αδυσώπητης σεναριολογίας 
και παραφιλολογίας και διασταυρούμενων απόψεων εντός 
και εκτός των συνόρων. Από τη μία, υποστηρικτές αναδύονται 
από το πουθενά: ο Νόαμ Τσόμσκι ζήτησε πρόσφατα μια λύση 
για την Ελλάδα, που θα αντιγράφει εκείνη με την οποία η 
Γερμανία ευεργετήθηκε το 1953 (διαγραφή χρέους). Ο Πολ 
Κρούγκμαν διατράνωσε το δικό του όχι στην πολιτική άγριας 
λιτότητας σε βάρος της Ελλάδας.
Από την άλλη, οι “θεσμοί” μας προειδοποιούν ότι τα σενάρια 
των grexit και graccident δεν τους τρομάζουν πλέον όσο παλιά: 
“Με τους μηχανισμούς EFSF και ESM η ζώνη του ευρώ έχει 
χτίσει εντυπωσιακό τείχος προστασίας 700 δισεκατομμυρίων 
ευρώ και δεν επηρεάζεται από τις αβεβαιότητες στην 
Ελλάδα” προειδοποίησε κομψά ο επικεφαλής του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους 
Ρέγκλινγκ. Και οι διεθνείς οίκοι μας ξαναϋποβαθμίζουν: 
πολύς ντόρος έγινε γύρω από την απόφαση της Standard & 
Poor’s να υποβαθμίσει την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης 
πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε CCC+ από Β-.
Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη 
διαπραγμάτευσης με καλύτερους όρους από πλευράς 
της κυβέρνησης, ακόμη και “σκληρού πόκερ”, αλλά 
βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι παράλληλοι μονόλογοι 
και οι μπλόφες χρειάζεται να δώσουν επειγόντως τη 
θέση τους σε συγκεκριμένες πολιτικές με ρεαλιστικό 
χρονοδιάγραμμα και ισχύ σε βάθος χρόνου (τουλάχιστον 
10ετίας-15ετίας).
Η αβεβαιότητα δεν βοηθά την ανάπτυξη, απεναντίας 
καταβαραθρώνει κάθε προοπτική -”παγώνει” επενδύσεις, 
περιορίζει τη ζήτηση, καπελώνει κάθε φιλόδοξο σχεδιασμό. 
Γι’ αυτό και επείγει να γίνουν οι κινήσεις εκείνες, που 
θα δημιουργήσουν κάποιες σταθερές για μισθωτούς, 
συνταξιούχους και επιχειρηματίες. Eπιβάλλεται να γίνουν 
ταχείες κινήσεις ακριβείας σε συγκεκριμένα μέτωπα (πχ, 
φορολογικό κι ασφαλιστικό) για να πάρουμε επιτέλους 
βαθιές ανάσες...

EDITORIAL

Η θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για αεριοποίηση βιομάζας στον Δήμο Θέρμης 
Ξεκάθαρη θέση στο ζήτημα της χωροθέτησης και αδειοδότησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση της 

τεχνολογίας αεριοποίησης βιομάζας, έλαβε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ μετά από σχετική εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής 
Ενέργειας-Περιβάλλοντος, η οποία με έμφαση υπογραμμίζει ότι «η μεγιστοποίηση της κοινωνικής συναίνεσης είναι προϋπόθεση 
για την επιτυχία τέτοιων έργων». Όπως είναι γνωστό συγκεκριμένη εταιρία έχει δρομολογήσει την κατασκευή σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στο αγροτεμάχιο 511 και στα αγροτεμάχια 1471 και 1472 του αναδασμού του αγροκτήματος Βασιλικών.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ παρακολουθεί τη συζήτηση που άνοιξε σχετικά με τα ζητήματα που προκύπτουν από την αδειοδότηση σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση της τεχνολογίας αεριοποίησης βιομάζας. Σημειώνεται ότι με τον όρο αεριοποίηση 
βιομάζας εννοούμε την τεχνολογία που μετατρέπει οποιαδήποτε στερεή οργανική ύλη, σε ενέργεια (θερμική ή ηλεκτρική). Με 
σειρά διαδοχικών χημικών αντιδράσεων σε υψηλές θερμοκρασίες η οργανική ύλη μετατρέπεται τελικά σε ένα αέριο μείγμα. Το 
συγκεκριμένο μείγμα μπορεί να αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
επιχείρησε να αποσαφηνίσει σειρά ζητημάτων που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία  σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από την αξιοποίηση της τεχνολογίας αεριοποίησης βιομάζας και καύσης του παραγόμενου συνθετικού βιοαερίου.

Συνέχεια στη σελίδα 3...

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε το ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα «Φορολογία Μηχανικών Ε.Ε. – Δήλωση φόρου εισοδήματος 
Οικονομικού έτους 2015» που διοργάνωσε και φέτος το ΤΕΕ/ΤΚΜ με στόχο να βοηθήσει τους συναδέλφους μηχανικούς στη 
συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων. Το Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με τον 
οικονομολόγο-λογιστή και μόνιμο συνεργάτη του ΤΕΕ/ΤΚΜ Νίκο Κολυδά, κωδικοποίησαν τα βασικότερα σημεία του σεμιναρίου, τα 
οποία είναι διαθέσιμα ΕΔΩ. Ενώ οπτικοακουστικό υλικό από την εκδήλωση είναι διαθέσιμο ΕΔΩ

Σημαντικές είναι οι προοπτικές οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας, όπως προέκυψε από τη συνάντηση του 
προέδρου και του αντιπροέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρι Μπίλλια και Κώστα Λεονταρή, αντίστοιχα, με τον πρόεδρο του Ελληνοσερβικού 
επιμελητηρίου Κώστα Γεωργάκου και την υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων του, Μαρίας Μανούκα. Ο κ. Γεωργάκος και η κ. 
Μανούκα επισκέφτηκαν τα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ την Δευτέρα 20 Απριλίου και ενημέρωσαν τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του 
Τμήματος για τους στόχους  του Ελληνοσερβικού επιμελητηρίου, το οποίο συστάθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν από ένα 
μήνα. 

«Βασικό μέλημα του Επιμελητηρίου είναι να δημιουργηθεί νέο οικονομικό περιβάλλον που θα φέρει νέες εταιρείες και νέες 
θέσεις εργασίας στην Κεντρική Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα», υποστήριξε ο κ. Γεωργάκος, ο οποίος πρόσθεσε ότι επιζητά τη 
στενή συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ και υπογράμμισε ότι σήμερα οι επιχειρηματικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες είναι σε πολύ 
χαμηλό επίπεδο και υπάρχουν τεράστιες προοπτικές συνεργασίας. Από τη πλευρά του, ο κ. Μπίλιας ξεκαθάρισε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει 
τη πρόθεση και τη διάθεση για συνεργασία με το νέο επιμελητήριο. 

Ενημερωτικό φορολογικό σεμινάριο

Συνάντηση ΤΕΕ/ΤΚΜ με το Ελληνοσερβικό Επιμελητήριο

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/Seminario_Forologikwn_2015-TEETKM.pdf
 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/Seminario_Forologikwn_2015-TEETKM.pdf  
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Απαισιόδοξο το ΙΟΒΕ για αναθέρμανση των επενδύσεων 
το 2015

Ανακοίνωση ΕΤΑΑ για διακανονισμό

Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το 
έτος 2015

Τις βλαπτικές επιπτώσεις της παρατεταμένης αβεβαιότητας στην πραγματική οικονομία 
επισημαίνει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, στην τελευταία του τριμηνιαία 
έκθεση για την ελληνική οικονομία. 

Όπως τονίζεται στην έκθεση, η πολιτική αβεβαιότητα θεωρείται ότι έχει επιδράσει και θα 
συνεχίσει να επιδρά έντονα στο επίπεδο ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, 
εκτιμάται ότι έχει εκδηλωθεί μια σαφής τάση τους τελευταίους μήνες απόσυρσης των 
καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τα τραπεζικά ιδρύματα εγχωρίως, με στόχο 
να διαφυλάξουν τον πλούτο τους έναντι του νομισματικού κινδύνου. «Σε κάθε περίπτωση, η 
μείωση των καταθέσεων αποστερεί τις επιχειρήσεις από πόρους τους οποίους θα μπορούσαν 
να αντλήσουν μέσω του τραπεζικού συστήματος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, 
εδραιώνοντας και ενισχύοντας φέτος την ανάκαμψη του 2014 στην ελληνική οικονομία», 
αναφέρει το ΙΟΒΕ. Οι αναλυτές του Ιδρύματος υπογραμμίζουν πως μια ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων που θα διασφαλίσει τη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει επιτευχθεί, 
τη συνέχιση της προσπάθειας για βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, καθώς και των 
απαραίτητων μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία του κράτους και των αγορών, θα μεταβάλλει 
άμεσα προς το καλύτερο το κλίμα στην ελληνική οικονομία. Όμως προειδοποιούν πως για την 
καλυτέρευση του επενδυτικού περιβάλλοντος είναι αναγκαία η ανάκτηση της εμπιστοσύνης 
των δυνητικών επενδυτών ως προς την υλοποίηση των συμφωνημένων με τους εταίρους 
πολιτικών, κυρίως των μεταρρυθμίσεων, αλλά και ως προς τη σταθερότητα ορισμένων 
παραμέτρων της οικονομίας που επηρεάζουν σημαντικά την αποδοτικότητα των επενδύσεων, 
όπως το φορολογικό σύστημα, οι εργασιακές σχέσεις, η ευρωστία του τραπεζικού συστήματος.

Η Δ/νση Εισφορών πληροφορεί τους ενεργούς ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ καθώς 
και τις εταιρείες οι οποίες απασχολούν μισθωτούς μηχανικούς  και  έχουν οφειλές 
από ασφαλιστικές εισφορές, σχετικά με την δυνατότητα υπαγωγής τους στον ισχύοντα 
διακανονισμό του Ν.4321/2015(ΦΕΚ 32 Α). Προκειμένου, να ενημερωθείτε σχετικά και 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο να ενταχθείτε, παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην κεντρική 
υπηρεσία καθώς και στα κατά τόπους γραφεία /τμήματα μέχρι τις 30/04/2015 (ημερομηνία 
λήξης του παρόντος διακανονισμού). 

Από το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού έγινε γνωστό ότι ο 
συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 
Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε με την αριθ. ΔΜΕΟ/α/Ο/1257/9-8-2005 (ΦΕΚ Β’ 1162) 
απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., έχει τιμή (τκ) = 1, 205.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του ως άνω Κανονισμού, η τιμή αυτή «ορίζεται για κάθε έτος 
ως ο λόγος του επίσημου γενικού δείκτη καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους 
προς τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004» Έτσι, αναλυτικά, 
με βάση το δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και μετά την αναπροσαρμογή του 
Έτους Βάσης (2009 Δεκεμβ.= 101,78) ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου 
2004 αναμορφώθηκε σε 87,79 και ο αντίστοιχος δείκτης Δεκεμβρίου 2014 διαμορφώθηκε σε 
105,79. Ως εκ τούτου η τιμή του συντελεστή (τκ), που προκύπτει ως ο λόγος 105,79/87,79 ισούται 
με 1,205.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/05 οι 
προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-3-2015 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω 
αναπροσαρμογή των τιμών για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής. Προκειμένου 
δηλαδή να υπολογιστεί η προεκτιμώμενη αμοιβή μιας μελέτης ή μιας υπηρεσίας, σύμφωνα με 
τα ανωτέρω, θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να εφαρμόσει πλέον τη νέα, την αναπροσαρμοσμένη 
τιμή του συντελεστή (τκ), δηλ. να θέτει όπου (τκ) =1,205. Εννοείται ότι για τις προκηρύξεις που 
εγκρίνονται μέχρι και τις 20-3-2015 ο συντελεστής (τκ) εξακολουθεί να έχει την τιμή (τκ) = 
1,237. Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ

Συνάντηση ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ και ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Απόφαση για συνδιοργάνωση ημερίδας πάρθηκε κατά τη πρόσφατη συνάντηση της διοίκησης 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ με την αντίστοιχη της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων 
Ανωτάτων Σχολών Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 17 Απριλίου στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ με την συμμετοχή του προέδρου του Τμήματος 
Πάρι Μπίλλια, του μέλους της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ και αρμόδιου για τα Επαγγελματικά Θέματα των 
μηχανικών Δημήτρη Μήτρου και του αν. προϊστάμενου του τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ Βασίλη Εβρένογλου. Από την ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ παρέστησαν ο πρόεδρος Γιάννης 
Τσωνάς, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Χρίστογλου και η γενική γραμματέας Κική Αραβίδου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε η συνδιοργάνωση ημερίδας, το αντικείμενο 
της οποίας θα σχετίζεται με τις οργανωτικές αλλαγές στην δημόσια διοίκηση, τις πειθαρχικές 
διαδικασίες, την αξιολόγηση, την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, την επιμόρφωση των 
μηχανικών και την κατάθεση προτάσεων για μείωση της γραφειοκρατίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων 
Μεταφορών» από τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) και Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Αιτήσεις έως και 18/5/2015.

ΔΙΕΘΝΕΣ WORKSHOP ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ διοργανώνει το Τμήμα 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Δήμο Σιθωνίας 
Χαλκιδικής. Από 9 έως 15 Μαΐου 2015.

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ με ομιλήτρια την Κλαίρη Παλυβού, ομότιμη 
καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων  ΑΠΘ διοργανώνει τo Μουσείο 
Μπενάκη σε συνεργασία με τη Συλλογή Προϊστορικών, Αρχαίων Ελληνικών 
και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων. Στις 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5/2015 (18.00-
19.30), Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη, κεντρικό κτίριο, Κουμπάρη 1, 2ος 
όροφος.

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

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα: «Σύγχρονες Λύσεις Μόνωσης Κτιρίων: Υλικά και 
Συστήματα» διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. Από 18 έως 27 
Μαϊου 2015.

http://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=238:<03B1><03BD><03B1>�<03C1><03BF><03C3><03B1><03C1><03BC><03BF><03B3><03AE>-<03C4><03B9><03BC><03AE><03C2>-<03C3><03C5><03BD><03C4><03B5><03BB><03B5><03C3><03C4><03AE>-<03C4><03BA>-<03C4><03BF><03C5>-<03BA><03B1><03BD><03BF><03BD><03B9><03C3><03BC><03BF><03CD>-�<03C1><03BF><03B5><03BA><03C4><03B9><03BC><03CE><03BC><03B5><03BD><03C9><03BD>-<03B1><03BC><03BF><03B9><03B2><03CE><03BD>-<03BC><03B5><03BB><03B5><03C4><03CE><03BD>-<03BA><03B1><03B9>-<03C5>�<03B7><03C1><03B5><03C3><03B9><03CE><03BD>-<03B3><03B9><03B1>-<03C4><03BF>-<03AD><03C4><03BF><03C2>-201
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δίχως αντίρρηση, με την τροποποίηση του άρθρου 4 παρ. 1.β του Ν. 3468/2006 με το άρθρο 
2 παρ. 12 του Ν. 3851/2010 οι εγκαταστάσεις που αφορούν σε ηλεκτροπαραγωγή (ισχύος 
≤1MWel) με την αξιοποίηση βιομάζας οδηγεί στη μη υπαγωγή των συγκεκριμένων μονάδων 
στους περιορισμούς και τα κριτήρια χωροθέτησης όπως αυτά θεσπίζονται στο Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού κ Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ). Υπό το ως άνω πρίσμα απαιτείται 
η ανάπτυξη κατάλληλου ελεγκτικού μηχανισμού τόσο για την αρτιότητα της επάρκειας και 
αξιοπιστίας των στοιχείων που παρουσιάζονται στα τεύχη της ΜΠΕ αλλά και για την ποιότητα, 
χημική σύσταση και προέλευση του προτεινόμενου εναλλακτικού καυσίμου (δασικά απόβλητα 
ή/και βιορευστά). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα ισχύος 
μικρότερης ή ίσης του 1 MWel είναι δυνατόν να χωροθετηθούν ακόμα και σε περιοχές με γη 
υψηλής παραγωγικότητας για να διευκολυνθεί η γειτνίασή τους με τα σημεία παραγωγής της 
βιομάζας. Στην περίπτωση των μονάδων του Δ. Θέρμης, οι οποίες σχεδιάζονται για τη χρήση και 
δασικών αποβλήτων από γειτονικές χώρες (π.χ. Βουλγαρία) ή βιορευστά από Ασιατικές χώρες, 
η γειτνίαση με τους χώρους παραγωγής της βιομαζικής πρώτης ύλης εκλείπει. Με βάση το 
παραπάνω, η χωροθέτησή τους σε γη υψηλής παραγωγικότητας δεν εξυπηρετεί καμία τεχνο-
οικονομική απαίτηση λειτουργίας και δεν συνάδει με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης στα 
πλαίσια ενός αειφόρου χωροτακτικού σχεδιασμού.

Το σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στη Θέρμη θα πρέπει να γίνει με 
συνεισφορά των σχετικών μονάδων αεριοποίησης εφαρμόζοντας την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» σύμφωνα με την σχετική Κοινοτική νομοθεσία. Επιπρόσθετα, αξίζει να 
σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21.3.2012, οι συγκεκριμένες μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής αντιμετωπίζονται ως «οχλούσες βιομηχανικές μονάδες» στη βάση μόνο της 
διαδικασίας ηλεκτροπαραγωγής (Κατηγορία 6η βαθμού όχλησης) χωρίς να συνυπολογίζεται η 
δραστηριότητα παραγωγής του βιορευστού (καύση-αεριοποίηση-αναερόβια χώνευση) η οποία 
δεν συμπεριλαμβάνεται στις κατηγορίες όχλησης της 6ης. 

Όσον αφορά στη χωροθέτηση των συγκεκριμένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής αποτελεί 
ένα ιδιαίτερα περίπλοκο πρόβλημα που σχετίζεται κυρίως με την αδυναμία να βρεθούν οι 
«κατάλληλες θέσεις», ειδικά σε περιοχές με μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα. Ως εκ τούτου 
κρίνεται απαραίτητη η ενσωμάτωση πολυκριτηριακής ανάλυση των πιθανών θέσεων 
χωροθέτησης.

Η μακροχρόνια εμπειρία έχει καταδείξει ότι αντίστοιχα έργα, ειδικά αυτά που χαρακτηρίζονται 
από τεχνολογία που σχετίζεται με οποιαδήποτε θερμοχημική διεργασία, δεν χαρακτηρίζονται 
από επιτυχή κατάληξη στη χώρα μας κυρίως γιατί:

•δεν επιτυγχάνουν μεγιστοποίηση της κοινωνικής συναίνεσης στην περιοχή μελέτης/
εφαρμογής. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με έγκαιρη διάχυση πληροφορίας από τον 
οποιοδήποτε επενδυτή για το υπό μελέτη έργο και τις τεχνολογίες που υιοθετεί όπως γίνεται 
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (τουλάχιστον 6 μήνες με 1 έτος πριν), ή/και

•δεν χαρακτηρίζονται από ΜΠΕ κατάλληλης επάρκειας για να υποστηριχθεί το υπό μελέτη 
έργο, ή/και

•δεν λαμβάνει χώρα η απαραίτητη πολυκριτηριακή ανάλυση των πιθανών θέσεων 
χωροθέτησης, ή/και

•χαρακτηρίζονται από διαμάχη οικονομικών δραστηριοτήτων στις τοπικές κοινωνίες, ή/και
•δε διασφαλίζεται η λειτουργία τέτοιων μονάδων σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό 

πλαίσιο.
Η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του ελέγχου είναι θεμελιώδεις προϋποθέσεις 

για να διασφαλίζεται η λειτουργία των άρτιων συστημάτων αντιρρύπανσης με τα οποία 
ελαχιστοποιούνται οι πιθανές εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (σωματίδια, μονοξείδιο του 
άνθρακα κτλ). Υπό αυτό το πρίσμα, η ασφαλής λειτουργία των μονάδων αεριοποίησης 
βιομάζας θα πρέπει να συνδυαστεί με on-line σύστημα συνεχούς παρακολούθησης 
εκπομπών και οργανωμένου ελέγχου. 

Η θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για αεριοποίηση βιομάζας στον Δήμο 
Θέρμης

Εν κατακλείδι, αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγιστοποίηση της κοινωνικής συναίνεσης 
είναι προϋπόθεση για την επιτυχία τέτοιων έργων, αρκεί να υπάρχει έγκαιρη και 

αξιόπιστη πληροφόρηση των πολιτών για να συζητηθούν και κατανοηθούν οι όποιες αντιρρήσεις/
προβληματισμοί αλλά και να δοθούν λύσεις συμβατές με τις ευαισθησίες της τοπικής κοινωνίας. 
Αυτό είναι σημαντικό στο δημόσιο διάλογο που προβλέπεται για την ελαχιστοποίηση των όποιων 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Αναλυτικά η θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΔΩ.

post-its

Αρνητικό εξακολουθεί να είναι το ισοζύγιο εισροών – εκροών από τις ελληνικές τράπεζες. Οι πληροφορίες που έρχονται από αρμόδιες πηγές, αναφέρουν ότι και τον Απρίλιο, οι αναλήψεις σε καθημερινό επίπεδο κινήθηκαν μεταξύ 100 – 150 εκατ. ευρώ, γεγονός το οποίο συνεπάγεται αφαίμαξη της τάξης των περίπου 600 – 700 εκατ.ευρώ, σε εβδομαδιαία βάση. Αρμόδιες τραπεζικές πηγές υποστηρίζουν ότι ακόμα κι έτσι, η αιμορραγία δεν θα μπορεί να αντιμετωπισθεί για πολύ καιρό ακόμα, αφού προηγήθηκαν πολύ μεγαλύτερες εκροές όλο το προηγούμενο διάστημα, γι’ αυτό και θα πρέπει να βρεθεί άμεσα μια λύση, που να περιορίσει το πολιτικό ρίσκο γύρω από τη χώρα και να επαναφέρει, στο μέτρο του δυνατού, την ηρεμία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της.Οι τιμές κατοικιών στην Αγγλία και στην Ουαλία κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό στις αρχές Απριλίου, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης διαθεσίμων ακινήτων στην αγορά. Οι υψηλές τιμές πώλησης των κατοικιών και η έλλειψη νεόδμητων κατοικιών είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες, αλλά και τα κόμματα, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου. Οι τιμές πώλησης των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,6% σε μηνιαία βάση, από 1,0% τον αμέσως προηγούμενο μήνα, αν και σε ετήσια βάση ο ρυθμός αύξησης των τιμών επιβραδύνθηκε στο 4,7%.
Χάρη στην ύπαρξη ζωής στη Γη, οι ήπειροι είναι σήμερα μεγαλύτερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν και μάλιστα συνεχίζουν να μεγαλώνουν. Αν ποτέ δεν είχε υπάρξει ζωή στον πλανήτη μας, οι ήπειροι θα ήταν αισθητά μικρότερες, σύμφωνα με μία νέα γερμανική επιστημονική μελέτη. Οι ερευνητές Ντένις Χένιγκ και Τίλμαν Σπον του Ινστιτούτου Πλανητικών Ερευνών του Βερολίνου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Γεωφυσικής Ένωσης στη Βιένη, σύμφωνα με το «Sci-ence», παρουσίασαν ένα ενδιαφέρον μοντέλο πλανητικής εξέλιξης, το οποίο συνδέει άρρηκτα τη γεώσφαιρα με τη βιόσφαιρα.

...συνέχεια από σελίδα 1

Νέες συμβάσεις για 
την “Εγνατία Οδός ΑΕ” 

Υπεγράφησαν οι νέες συμβάσεις 
λειτουργίας και συντήρησης για το 
οδικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, 
που διαχειρίζεται η «Εγνατία 
Οδός ΑΕ», συνολικού μήκους 864 
χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 
54,9 εκατ. ευρώ. Στις εργολαβίες, 
με ανάδοχο την «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», περιλαμβάνεται το σύνολο των υπό κυκλοφορία τμημάτων της 
Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων, ενώ προβλέπεται να ενταχθούν και τα νέα τμήματα 
που κατασκευάζονται και αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωσή τους 
το προσεχές χρονικό διάστημα.

Οι εργολαβίες αφορούν τη λειτουργία και συντήρηση τού ανατολικού και δυτικού τομέα της 
Εγνατίας και των κάθετων αξόνων (2015 – 2018). Στον δυτικό τομέα περιλαμβάνονται το τμήμα 
της Οδού από την Ηγουμενίτσα μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Κλειδιού και ο κάθετος άξονας 
Σιάτιστα – Καστοριά – Ιεροπηγή (Α29). Στον ανατολικό, η Εγνατία Οδός (Α2) από τον ανισόπεδο 
κόμβο (Α/Κ) Κλειδιού μέχρι τους Κήπους, ο κλάδος ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Καλοχωρίου μέχρι τη 
θεσσαλονίκης και τους κάθετους άξονες Α/Κ Αξιού – Ευζώνων (Α1), Α/Κ Λαγκαδά – Σερρών – 
Προμαχώνα (Α25) και  Α/Κ Ανατολικής Κομοτηνής – Νυμφαίας (Α23). Η χρονική διάρκεια των 
έργων είναι 36 μήνες.

Στο μεταξύ, παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής της «Εγνατία Οδός ΑΕ» ο καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Σκόδρας, ο οποίος έμεινε στο τιμόνι της εταιρείας 
λίγο παραπάνω από τέσσερις μήνες.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM_2014_16/Dhmos_Thermis.pdf
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Ερώτηση 41 βουλευτών για τις αυξήσεις εισφορών του 
ΤΣΜΕΔΕ

Την παρέμβαση 41 βουλευτών –δηλαδή το 13% του Κοινοβουλίου- προκάλεσαν οι αυξήσεις 
εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ. Με ερώτησή τους προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πάνο Σκουρλέτη, ζητούν να πληροφορηθούν τη θέση της 
κυβέρνησης πάνω στο θέμα και ποιες θα είναι οι κινήσεις της. 

Η ερώτηση ξεκινά με την παραδοχή ότι ο κλάδος που έχει ίσως πληγεί περισσότερο από την 
αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα είναι ο κλάδος της οικονομικής δραστηριότητας στις κατασκευές 
με αποτέλεσμα να έχουν έρθει σε εξαιρετικά δυσχερή θέση όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται 
με αυτόν. Εκτός όμως από τις συνθήκες της κρίσης στην τεχνική παραγωγή, την κατάσταση 
επιδείνωσαν και μια σειρά νομοθετικές πρωτοβουλίες των προηγούμενων κυβερνήσεων που 
συνετέλεσαν στην οικονομική ασφυξία όλων των επαγγελμάτων και των επαγγελματιών των 
μελετών και των κατασκευών.

Οι ερωτώντες βουλευτές τονίζουν ότι με βάση τον νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-
2011) έγιναν τεράστιες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να πληρώνει κάθε 
διπλωματούχος μηχανικός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ενδεικτικά για μηχανικό πενταετίας, 
οι εξαμηνιαίες εισφορές είναι πλέον της τάξης των 3.000 ευρώ, ενώ για έναν μηχανικό 25ετίας 
θα φτάσουν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 800 ευρώ μηνιαίως, ήτοι 5.000 ευρώ το εξάμηνο. Οι 
εισφορές αυτές μάλιστα ισχύσουν αναδρομικά από την 1.7.2011 σύμφωνα με τον μεταγενέστερο 
νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011). Η βεβαίωση των οφειλών αυτών, που γίνεται 
αυθαίρετα από τη διοίκηση του Ταμείου, οδήγησε τη συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών 
στην αδυναμία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από 
την – έτσι και αλλιώς φτωχή- παραγωγή τεχνικών έργων αλλά και από την ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. Οι συγκεκριμένες αυξήσεις σε έναν κλάδο που πλήττεται σφόδρα από την κρίση 
εξαιτίας της έλλειψης αναπτυξιακών έργων και της ”βουτιάς“ στην οικοδομή, είναι πλήρως 
παράλογες, αντισυνταγματικές και έχουν φέρει τους μηχανικούς στα πρόθυρα απελπισίας.

Σύμφωνα με τους βουλευτές, οι αυξανόμενες διαγραφές από το ΤΣΜΕΔΕ οδηγούν σε απώλεια 
της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Δεν είναι δυνατόν οι ασφαλισμένοι σε άλλα ταμεία να έχουν 
το δικαίωμα να διακόπτουν την ασφάλεια τους το διάστημα που δεν εργάζονται, και οι μηχανικοί 
με την διακοπή της ασφάλειας τους να χάνουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Επίσης, οι 
εισφορές επιβάλλεται να πληρώνονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν αν ο μηχανικός είναι σε 
εργασία ή όχι και αυτό συμβαίνει σε περίοδος οικονομικής δυσπραγίας. Ακόμη, ο νόμος της 
ρύθμισης των οφειλών σε 100 δόσεις δε βοηθάει την εξόφληση των οφειλών και την ενίσχυση 
των ταμείων, εφόσον εφαρμόζεται επί των τρεχουσών υπέρογκων εισφορών. Στα παραπάνω 
πρέπει να συνυπολογιστεί η αδυναμία ένταξης των άνεργων ελεύθερων επαγγελματιών στο 
Ταμείο Ανεργίας, γεγονός που ενισχύει τον κοινωνικό αποκλεισμό και την παντελή έλλειψη 
ισοτιμίας έναντι αυτών των επιστημόνων.                        

«Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Εάν και πότε προτίθεται να προχωρήσει στην κατάργηση των διατάξεων των παραγράφων 

14 και 15 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 από την ημερομηνία εφαρμογής τους.
2. Τί προτίθεται να κάνει το υπουργείο σας σχετικά με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει 

στην από 26/3/2015 συνάντηση του με εκπροσώπους του ΤΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών για το τρέχων εξάμηνο πρέπει να πληρωθούν μέχρι 
30/6/2015

3. Πώς θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο δημόσιο αγαθό της υγείας και της ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη στους διπλωματούχους μηχανικούς, που δεν είχαν τη δυνατότητα καταβολής των 
ασφαλιστικών εισφορών από το 2011,είτε δεν κατέβαλαν τις αυθαίρετες αναδρομικές αυξήσεις 
που βεβαίωσε η διοίκηση του Ταμείου.

4. Πώς θα εξασφαλιστεί η ισοτιμία και η πρόσβαση στο επάγγελμα των μηχανικών που λόγω 
οφειλών στο ασφαλιστικό τους Ταμείο αδυνατούν να εκδώσουν Εγγυητικές Επιστολές από το 
ΤΣΜΕΔΕ», καταλήγει η ερώτηση.

Το κείμενο υπογράφουν οι: Τσανάκα Αλεξάνδρα, Αμμανατίδου – Πασχαλίδου Λίτσα, 
Γαϊτάνη Ιωάννα, Γεωργοπούλου-Σαλτάρη   Έφη, Γιαννακίδης Ευστάθιος, Γκαρά Αναστασία, 

Εμμανουηλίδης Δημήτριος, Διώτη Ηρώ, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, Θεοπεφτάτου Αφροδίτη, 
Ιωαννίδης Ηλίας, Καματερός Ηλίας, Καρακώστα Ευαγγελία, Καραναστάσης Απόστολος, 

Καρασαρλίδου Φρόσω, Κάτσης Μάριος, Κοζομπόλη – Αμανατίδη Παναγιώτα, Κουρεμπές Φάνης, 
Κυρίτση Αγλαΐα, Λάππας Σπυρίδων, Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, Μιχελογιαννάκης Ιωάννης, 
Μπαξεβανάκης Δημήτρης, Μπάρκας Κώστας, Ουζουνίδου Ευγενία, Ουρσουζίδης Γιώργος, 
Πετράκος Αθανάσιος, Ρίζος Δημήτριος, Σαμοΐλης Στέφανος, Σαντορινιός Νεκτάριος, Σεβαστάκης 
Δημήτρης, Σηφάκης Γιάννης, Σκούμας Θανάσης, Σμίας Χρήστος, Σταθάς Γιάννης, Σταμπουλή 
Αφροδίτη, Γρηγόρης Σταύρος, Τριανταφύλλου Μαρία, Τσίρκας Βασίλης, Τζήκα-Κωστοπούλου 
Δανάη και Φάμελλος Σωκράτης.

Νέα τμήματα μηχανικών

«Βαλίτσες» για 350.000 Έλληνες μετανάστες 

Δύο νέα τμήματα μηχανικών εμφανίστηκαν στον κατάλογο των εισακτέων που έδωσε στη 
δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
πανεπιστημίου δυτικής Μακεδονίας και το τμήμα Αρχιτεκτόνων του πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
των οποίων τη λειτουργία είχε αναγγείλει κατά το παρελθόν και ο πρώην υπουργός κ. Λοβέρδος, 
συναντώντας αρκετές αντιδράσεις. 

Συνολικά, ο αριθμός των εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 
είναι μειωμένος κατά 1.960 θέσεις. Πιο συγκεκριμένα, 70.305 ήταν οι εισακτέοι πέρυσι, ενώ 
φέτος θα εισαχθούν 68.345 νέοι φοιτητές. Δεν ανακοινώθηκαν οι εισακτέοι στις στρατιωτικές 
και αστυνομικές σχολές, που θα καθοριστούν από τα αρμόδια υπουργεία. 

Μια πιο προσεκτική ματιά στους εισακτέους ανά τμήμα οδηγεί στη διαπίστωση ότι υπάρχει 
μείωση στα τμήματα που έχουν εργαστήρια. Όμως, αυτή δεν είναι μεγάλη και κυμαίνεται από 
5 έως 25 θέσεις σε κάθε τμήμα. Έτσι υπάρχει μείωση εισακτέων στις πολυτεχνικές σχολές, τις 
ιατρικές, τις φυσικομαθηματικές.

Ολοένα και περισσότεροι έλληνες καταφεύγουν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν μια 
καλύτερη τύχη και να βρουν εργασία, καθώς η κρίση έχει δημιουργήσει υψηλά ποσοστά 
ανεργίας. Το 2014, συνολικά 341.334 κάτοικοι της χώρας συμπλήρωσαν το ευρωπαϊκό 
βιογραφικό σημείωμα (Europass CV), το οποίο αποτελεί «διαβατήριο» για την ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας, με την πλειονότητα αυτών να βρίσκεται στην πλέον παραγωγική ηλικία (21-35 ετών).

Η Ελλάδα κατέλαβε, έτσι, την ένατη θέση, η οποία είναι ιδιαίτερα υψηλή, αν αναλογιστεί κανείς 
τον πληθυσμό της χώρας μας σε σύγκριση με αυτόν άλλων χωρών που προηγούνται, όπως 
είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Βρετανία. Έρευνα της ICAP δείχνει ότι και στελέχη 
εταιρειών στην Ελλάδα σκέφτονται τη λύση του εξωτερικού για εργασία.

Παράλληλα, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα Decoding Global Talent για την εργασία στο 
εξωτερικό, το 55% των Ελλήνων θα μετακόμιζε στο εξωτερικό για δουλειά. Η έρευνα διεξήχθη 
σε 189 χώρες από την εταιρεία συμβούλων The Boston Consulting Group και τη The Net-
work, το παγκόσμιο δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 50 job sites. Σύμφωνα με αυτή 
την έρευνα, οι τρεις πρώτες χώρες στις οποίες θα πήγαιναν οι Έλληνες είναι οι αγγλόφωνες 
Βρετανία (18%) στην πρώτη θέση, οι ΗΠΑ (12%) στην τρίτη θέση και η οικονομικά σταθερή 
Ελβετία (13%) στη δεύτερη. Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, Ιταλία, 
Καναδάς, Κύπρος και Μεξικό.
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Συνθήκες οικονομικής ασφυξίας αντιμετωπίζουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς δεν έχουν λάβει ακόμη την πρώτη δόση των κονδυλίων από την πολιτεία για το 2015, με ορισμένα από 
αυτά να αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα ακόμη και με πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ. Την ίδια στιγμή, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, που ρυθμίζει θέματα και της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, προκάλεσε ήδη τις πρώτες αναταράξεις μεταξύ των πρυτάνεων, οι οποίοι στη Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, ανέφεραν πως πάνε να γίνουν μεγάλες αλλαγές 
στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με τους αρμόδιους φορείς. Μάλιστα, ενώ αποφάσισαν αρχικά έκτακτη Σύνοδο για τις 5 Μαΐου, προκειμένου να 
τοποθετηθούν συνολικά επί του σχεδίου νόμου, θα συνεδριάσουν τελικά το ερχόμενο Σάββατο 25 Απριλίου.

Στα χέρια της Εισαγγελέως Διαφθοράς Αγγελικής Τριανταφύλλου βρίσκεται η υπόθεση για τον διαγωνισμό πώλησης και επαναμίσθωσης 28 κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου 
και ολοκληρώθηκε προ διετίας από το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ). Η υπόθεση διερευνάται έπειτα από καταγγελία τριών δικηγόρων του Πειραιά, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία 
πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and lease back) ζημίωσε το Δημόσιο. Τα ακίνητα πωλήθηκαν αντί τιμήματος 261.310.000 ευρώ μέσω δύο ξεχωριστών χαρτοφυλακίων. Τα πρώτα 14 
αγοράστηκαν από την επενδυτική εταιρία ακινήτων Εθνική Πανγαία (τότε ήταν θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, ενώ στη συνέχεια πουλήθηκε σε ιδιωτικά κεφάλαια, με την Εθνική Τράπεζα να 
διατηρεί μειοψηφική συμμετοχή) αντί 115.500.000 ευρώ και τα υπόλοιπα 14 από τη Eurobank Properties (τότε θυγατρική της Eurobank, ενώ και αυτή πουλήθηκε σε ιδιωτικά κεφάλαια και άλλαξε 
επωνυμία σε Grivalia ΑΕΕΑΠ) αντί 145.810.000 ευρώ.

Η αύξηση της απασχόλησης είναι το κλειδί για να ξεφύγει η χώρα από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας αλλά και για την εξυπηρέτηση του χρέους, σύμφωνα με μελέτη του 
Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος(ΙΝΕ, ΓΣΕΕ). Η μελέτη προτείνει ένα πρόγραμμα εγγυημένης απασχόλησης με το κράτος να λειτουργεί «ως εργοδότης 
ύστατης καταφυγής και ως όχημα εξόδου από την κρίση». Πρόκειται για τη «διάνοιξη μιας λεωφόρου απασχόλησης με στόχο την άμεση αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας και την ώθηση 
της εσωτερικής ζήτησης» υποστηρίζουν οι ερευνητές. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, θα μπορούσε σύμφωνα με το Ινστιτούτο, να αντιμετωπίσει την κρίση απασχόλησης και να μειώσει την ανεργία 
κατά 10%, δηλαδή από 26,6% σε 16,6%, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Έπειτα από σχεδόν δύο ώρες συσκέψεων «καλύφθηκε» το κενό των 400 εκατομμυρίων ευρώ που είχε να καλύψει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μέχρι τις 27 Απριλίου, προκειμένου 
να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας, το κενό θα καλυφθεί με τη βοήθεια των ασφαλιστικών ταμείων που θα 
καταθέσουν χρήματα από τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Νωρίτερα, ο κ. Μάρδας είχε αναφέρει ότι υπήρχε μια απόκλιση στα έσοδα 350 με 400 εκατ. ευρώ, στέλνοντας μήνυμα 
και προς τους δημάρχους λέγοντας: «Θεωρούμε πως δεν θα έχουμε πρόβλημα. Καλούμε όμως τους δημάρχους τελευταία στιγμή να αναθεωρήσουν την άποψή τους αλλά έχουμε και άλλους 
πόρους».

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για την ίδρυση της Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία θα ενισχύσει τη ρευστότητα της ελληνικής 
οικονομίας μέσω της χρηματοδότησης τόσο μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και Περιφερειών αλλά και έργων υποδομής, σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε το κυβερνητικό συμβούλιο Οικονομικής 
Πολιτικής, ενώ θα λειτουργεί στα πρότυπα της γερμανικής KFW. Σύμφωνα με την εισήγηση, στην Αναπτυξιακή Τράπεζα θα ενταχθούν το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το ΕΤΕΑΝ (σ.σ.: 
η κεφαλαιακή βάση φτάνει το 1,5 δισ. ευρώ περίπου) και ενδεχομένως και άλλοι κυβερνητικοί φορείς με χρηματοδοτικές λειτουργίες.

Ξεμένουν από ρευστό τα ΑΕΙ

Το (πιο μεγάλο) κόλπο με 28 κτίρια του Δημοσίου

Ινστιτούτο Εργασίας: Πρόγραμμα για τη μείωση της ανεργίας κατά 10% σε 
τρία χρόνια

Με βοήθεια των ταμείων καλύφθηκαν οι ανάγκες του Απριλίου

Προ των πυλών η Αναπτυξιακή Τράπεζα
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