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Όταν πριν από λίγους μήνες ο Γιούνκερ ανακοίνωσε το 
επενδυτικό πακέτο των 300 δισ. ευρώ, στην Αθήνα κάποιοι 
πήραν βαθιές ανάσες ανακούφισης: (κάποια) λεφτά υπάρχουν 
και για εμάς. Αυτό που πρέπει ωστόσο να γίνει πλήρως 
σαφές είναι ότι τα 300 δισ. που θα διατεθούν στα κράτη-μέλη 
έρχονται με αυστηρές προϋποθέσεις, απαιτούν γενναίες 
συνεισφορές από τους ωφελούμενους και συνοδεύονται 
από δηλώσεις με κομψές διατυπώσεις, που εμμέσως πλην 
σαφώς συνδέουν την εκταμίευση των πόρων του πακέτου με 
τις ευρύτερες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία.
Λίγες μέρες πέρασαν από τότε που ο Γίρκι Κατάινεν, αρμόδιος 
για την αξιοποίηση του «πακέτου Γιούνκερ» μετέφερε 
στην Ελλάδα την απροθυμία των διεθνών επενδυτών 
να επενδύσουν στη χώρα, «λόγω της αβεβαιότητας στην 
οικονομία» και κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει 
πρωτοβουλίες σταθεροποίησης.
Η πρόσβαση στο πακέτο λοιπόν δεν θα είναι... παιχνιδάκι. 
Όσοι προσδοκούν να ωφεληθούν εισπράττοντας θα πρέπει 
να βάλουν και οι ίδιοι βαθιά το χέρι στην τσέπη. Γι’ αυτό 
χρειάζεται να αναπτυχθούν ισχυρές συλλογικότητες για την 
κατάθεση κοινών προτάσεων, που θα έχουν περισσότερες 
πιθανότητες να ενταχθούν.
Οι εξελίξεις απαιτούν άμεση κινητοποίηση για να 
μην αποχαιρετήσουμε ένα ακόμη τρένο. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
κινητοποιήθηκε άμεσα προς αυτή την κατεύθυνση. Τη 
Μ.Εβδομάδα κάλεσε στα γραφεία του τους Έλληνες 
ευρωβουλευτές, προκειμένου να λάβει ενημέρωση 
από πρώτο χέρι. Από τους τέσσερις προσκληθέντες, 
ανταποκρίθηκαν μόνο δύο, οι Κώστας Χρυσόγονος 
και Σωτήρης Ζαριανόπουλος. Μάθαμε όμως πολλά, 
που σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε με τη διατύπωση 
συγκεκριμένων προτάσεων προς ένταξη στο πακέτο. 
Ήδη ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 
κατέθεσε στον κ.Κατάινεν φάκελο με 10 ώριμα επενδυτικά 
έργα, συνολικού ύψους άνω του 1,5 δισ. ευρώ.
Δυστυχώς, το κεντρικό ΤΕΕ είναι μέχρι στιγμής απόν... 
Παρότι το πακέτο αφορά έργα εθνικής κλίμακας, τα οποία 
σχετίζονται με το αντικείμενο του μηχανικού και μπορούν 
να αποφέρουν εισόδημα στον ρημαγμένο κλάδο, είναι απόν. 
Ίσως ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση για τον θεσμικό 
ρόλο του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας. Να 
επαναπροσδιορίσουμε τις πρακτικές και τις επιλογές του. Να 
κάνουμε επιτέλους ένα βήμα προς την κατεύθυνση που μας 
δείχνουν οι εξελίξεις._

EDITORIAL

Τον φάκελο των Πειθαρχικών Συμβουλίων ανοίγει το ΤΕΕ
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά τη 3η τακτική συνεδρίασή της, αποφάσισε τη «σύσταση επιτροπής τροποποίησης θεσμικού πλαισίου 

για τη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΤΕΕ». Σε αυτό το πλαίσιο ο πρόεδρος της «Α» ΤΕΕ, Ιωάννης Κυριακόπουλος 
απέστειλε έγγραφο σε όλους τους προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων ζητώντας να καταθέσουν τις προτάσεις τους. 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ χαιρετίζει την απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ να ασχοληθεί με το ζήτημα του εκσυγχρονισμού του θεσμικού 
πλαισίου άσκησης πειθαρχικού ελέγχου του ΤΕΕ, έτσι ώστε αυτά να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στο ρόλο τους, μέσα στις 
νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια, με στόχο την εξυγίανση του σώματος των μηχανικών, την προώθηση της 
νομιμότητας και την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος

Με απαντητική του επιστολή ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας υπογραμμίζει ότι «η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ ήδη από το 2005 
αναγνωρίζοντας την ανάγκη αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο άσκησης πειθαρχικού ελέγχου και την ανάγκη αναθεώρησης του 
κανονισμού δεοντολογίας, σύστησε ομάδα εργασίας με θέμα: «Βελτίωση πειθαρχικών διαδικασιών – Αναθεώρηση νομικού 
καθεστώτος λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων – Αναθεώρηση Κανονισμού Δεοντολογίας». Με απόφασή της η «Α» 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ ενέκρινε την πρόταση της ομάδας εργασίας, η οποία αποστάλθηκε στην ΔΕ του ΤΕΕ (ΑΠ. 2962/20.06.2006) στο 
Πειθαρχικό συμβούλιο (ΑΠ. 2960/20.06.2006) στο Ανώτατο Πειθαρχικό συμβούλιο  (ΑΠ. 2961/20.06.2006) και σας αποστέλλεται 
και πάλι για διευκόλυνσή σας». 

Ο κ. Μπίλλιας τονίζει ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχοντας διαμορφωμένες προτάσεις για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου πειθαρχικού 
ελέγχου, επιθυμεί να συμβάλει στη προσπάθεια της «Α» ΤΕΕ και ζητά τη συμμετοχή εκπροσώπου του Τμήματος στις εργασίες της 
επιτροπής.   Συνέχεια στη σελίδα 2...

Τέσσερα επενδυτικά σχέδια για ένταξη στο λεγόμενο πακέτο Γιούνκερ («Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις» - 
EFSI) προτείνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Περισσότερες προτάσεις από μεμονωμένες επιχειρήσεις αναμένονται μόλις 
οριστικοποιηθούν τα κριτήρια και χαρακτηριστικά Ταμείου. Οι ανακοινώσεις έγιναν σε εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: «Στροφή στην 
Ανάπτυξη: Ιδιωτικές Επενδύσεις και Νέες Θέσεις Εργασίας στην Ελλάδα» που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο με συμμετοχή 
του αντιπροέδρου της Κομισιόν Γίρκι Κατάινεν, ο οποίος παρουσίασε τις ευρωπαϊκές πολιτικές και πρωτοβουλίες στήριξης των 
στρατηγικών επενδύσεων ως μοχλού ταχύτερης στροφής στην ανάπτυξη. Επίσης στην εκδήλωση κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. 
Γιώργος Σταθάκης, υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και επίσημοι ομιλητές.

Μιλώντας εκ μέρους της διοίκησης του ΣΕΒ, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Μπίτσιος τόνισε ότι ο ΣΕΒ έρχεται να 
αναδείξει με σαφήνεια πως «η επιχειρηματική κοινότητα, διαθέτει πολύτιμη τεχνογνωσία και μεγάλη πείρα και είναι πρόθυμη να 
συμβάλει δημιουργικά στη διαμόρφωση του ζωτικά αναγκαίου νέου παραγωγικού υποδείγματος.» Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά 
«το μόνο που ζητούμε από την ελληνική πολιτεία είναι η σταθερότητα και να κάνει πράξη τη διαρκή και ουσιαστική διαβούλευση 
με τους οργανωμένους φορείς της αγοράς και τους κοινωνικούς εταίρους». Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του επεσήμανε ότι 
η ανάπτυξη και κατ’ επέκταση η απασχόληση περνούν κατ’ εξοχήν, μέσα από τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η έξοδος από την κρίση και 
από τη μακροχρόνια ύφεση περνάει μέσα από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας εντός της Ευρωζώνης.
 Συνέχει στη σελίδα 3...

Οι προτάσεις ΣΕΒ για το «πακέτο Γιούνκερ» 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με το ΝΔ 783/1970, όπως έχει τροποποιηθεί με το 
νόμο 1486/84 και με πλαίσιο αρχών τον επαγγελματικό κώδικα των Ελλήνων Διπλωματούχων 
Μηχανικών, όπως ψηφίστηκε από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, το 1961. Είναι γνωστό ότι έχουν 
γίνει κι άλλες απόπειρες εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου που διέπει την άσκηση 
πειθαρχικού ελέγχου, οι οποίες όμως έμειναν στα χαρτιά και ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Ίσως 
η πληρέστερη πρόταση που είχε κατατεθεί προς αυτή την κατεύθυνση ήταν το πόρισμα της 
Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ που συστάθηκε το 2005 και στην οποία συμμετείχαν οι: Άγγελος 
Βακαλόπουλος ΑΜ, Αθηνά Γιαννακού ΑΜ, Μαρία Γρηγοριάδου ΠΜ και Δημήτρης Κοσκοσίδης 
ΜΜ.
Στο πόρισμα της ΟΕ υπογραμμίζονταν ότι η νομοθεσία για τη λειτουργία και τις διαδικασίες των 
Πειθαρχικών Οργάνων, που ισχύει σήμερα, έδειξε πτυχές δυσλειτουργίας στην εφαρμογή της. 
Σύμφωνα με την ΟΕ, η συσσωρευμένη εμπειρία από τη λειτουργία των πειθαρχικών οργάνων 
κατέδειξε τις παρακάτω αδυναμίες:
• Καθυστέρηση στη λήψη Αποφάσεων. Παραγραφή υποθέσεων.
• Αποσπασματική λειτουργία, με κάλυψη μέρους μόνον των Μηχανικών και όχι με τον ίδιο τρόπο.
• Κυβερνητικό πατρονάρισμα, με διορισμό μελών και αλλοίωση των εκλογικών επιλογών των 
Μηχανικών.
• Υπερίσχυση των απόψεων ή καταστάσεων συντεχνιακής αλληλεγγύης. 
• Αδιαφορία εισηγητών και οργάνων.
• Μη κίνηση αυτεπάγγελτης διαδικασίας από Όργανα. Είναι «επώδυνο» για έναν μεμονωμένο 
Μηχανικό να κινήσει διαδικασίες για θέματα στον εργασιακό του χώρο.
Οι τροποποιήσεις, που προτάθηκαν, δεν θα λύσουν από μόνες τους τα θέματα, όμως, θα 
βελτιώσουν τις δυνατότητες και τις διαδικασίες. 
Συγκεκριμένα, οι προτάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Το Πειθαρχικό Όργανο είναι και απηχεί τη βούληση του Σώματος, προκύπτει ολοσχερώς από 
εκλογές, εκφράζει με τη λειτουργία και τις Αποφάσεις του, μέσα στο πλαίσιο των νόμων, τις 
πολιτικές θέσεις του χώρου μας πάνω στα θέματα που ασχολείται.
• Το Πειθαρχικό αναφέρεται στον νέο επικαιροποιημένο Επαγγελματικό Κώδικα, αφορά και 
αντιμετωπίζει θέματα όλων των Μηχανικών και των εξομοιουμένων τεχνικών.
• Κατάργηση του διορισμού μελών.
• Αύξηση των συμβολικών αμοιβών των Εισηγητών σε αμοιβές απασχόλησης, ανάλογες του 
κύρους και της υπευθυνότητας αυτών.
• Θέσπιση μέγιστων χρόνων σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας.
• Διευκόλυνση της εισόδου της καταγγελίας και του χρόνου των διαδικασιών της πειθαρχικής 
διαδικασίας. Δυνατότητα αυτεπάγγελτης δίωξης.
• Μεγαλύτερη κλίμακα και επικαιροποιήση στις ποινές, μέσα και διαδικασίες δημοσιοποίησης 
και υλοποίησης τα ποινής. Τόνωση του παιδευτικού χαρακτήρα με δημοσιοποίηση συνοπτικά 
θέματος παράβασης και αιτιολόγηση Απόφασης.
• Θέσπιση διαδικασίας προανάκρισης και προσπάθεια εξωδιαδικαστικής επίλυσης διαφορών 
μεταξύ Μηχανικών. Προκαταρκτική διαδικασία διερεύνησης από τον Πρόεδρο ή και το 
Πειθαρχικό Συμβούλιο, πριν την έναρξη των διαδικασιών, με αιτιολογημένη Απόφαση για την 
εισαγωγή ή μη στην πειθαρχική διαδικασία.
Όλο το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας  ΕΔΩ

Μετά την παραίτηση του Χρήστου Σπίρτζη από τη θέση του προέδρου και μέλους της διοικούσας 
επιτροπής του ΤΕΕ, ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Ιωάννης Κυριακόπουλος, καλεί τα 
μέλη της «Α» σε ειδική συνεδρίαση, με θέμα την εκλογή προέδρου της διοικούσας επιτροπής 
του ΤΕΕ. Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με θέματα:
1. εκλογή προέδρου της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ
2. εκλογή για τη συμπλήρωση του προεδρείου της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ.

Μετά την παραίτηση της Τριανταφυλλιάς Γαλανάκη Π.Μ. από μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, η «Α» του Τμήματος ανακήρυξε τον αμέσως επόμενο σε σειρά προτίμησης υποψήφιο 
του ιδίου ψηφοδελτίου, Παύλο Βλάχο Μ.Μ. μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Σεμινάριο μικρής διάρκειας με θέμα την «δημιουργία επαγγελματικών ιστοσελίδων με την 
χρήση wordpress» θα διοργανώσει τον Μάιο το ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

Το σεμινάριο θα γίνει με την οργανωτική ευθύνη του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων 
στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ και απευθύνεται κυρίως σε νέους εργαζόμενους συναδέλφους, σε 
τελειόφοιτους φοιτητές αλλά και σε άλλους επαγγελματίες του χώρου. Το κόστος για την 
συμμετοχή στο σεμινάριο είναι στα 30 ευρώ. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους 
φορητό υπολογιστή και ο μέγιστος αριθμός τους θα ανέρχεται στα 20 άτομα. Οι συνάδελφοι 
που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν καλούνται να καταθέσουν την σχετική αίτηση και το 
ποσό συμμετοχής στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ (1ος όροφος, Μεγ. Αλεξάνδρου 49, υπεύθυνος 
Γραμμένος Οδυσσέας) από τις ώρες 9:00-14:00 μέχρι και την αντίστοιχη ημέρα διεξαγωγής του 
σεμιναρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας όπως προκύπτει από την κατάθεση της σχετικής 
αίτησης μαζί με το αποδεικτικό πληρωμής του αντίστοιχου ποσού.

Η αίτηση συμμετοχής και το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Πληροφορίες: Γραμμένος Οδυσσέας τηλ:2310883145). Μετά 
την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν ανελλιπώς 
(υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον στο 90% της διάρκειάς τους) σχετική βεβαίωση 
παρακολούθησης.

Στην διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων στην Κατερίνη και τις Σέρρες, τα οποία θα πραγματοποιηθούν 
τον Μάιο του 2015 προχωρά το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχοντας πάντα ως στόχο τη συνέχιση του προγράμματος 
επιμόρφωσης των μηχανικών (ελεύθερων επαγγελματιών και υπαλλήλων στο δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα). Η απόφαση για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων είναι απόρροια της συνάντησης του 
προέδρου της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρι Μπίλλια με τους προέδρους των νομαρχιακών επιτροπών, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου, ενώ υπάρχει πρόθεση να γίνουν ενημερωτικές εκδηλώσεις και 
στις υπόλοιπες πρωτεύουσες των νομών της κεντρικής Μακεδονίας.  Η πρόταση αφορά την υλοποίηση 
μιας ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα «Πλαίσιο και μεθοδολογίες εκτιμήσεων ακινήτων στην Ελλάδα 
σήμερα», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη στις 25 Μαΐου και τις Σέρρες στις 29 Μαΐου. 
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 

Τον φάκελο των Πειθαρχικών Συμβουλίων ανοίγει το ΤΕΕ

Eκλογή νέου προέδρου ΤΕΕ

Νέο μέλος στη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Σεμινάριο μικρής διάρκειας 

Ενημερωτική ημερίδα για την εκτίμηση ακινήτων

...συνέχεια από σελίδα 1

Εκδήλωση για την αντιπλημμυρική προστασία
Παρεμβάσεις, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν για να επιτευχτεί βελτίωση της 

αντιπλημμυρικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και κατ’ επέκταση 
στην κεντρική μακεδονία, θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια εργασιών ημερίδας που 
διοργανώνει το τΕΕ/τκμ. 

Θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Δευτέρας 19 Μαΐου στο αμφιθέατρο του τμήματος 
(λεωφ. μεγάλου Αλεξάνδρου 49) και αποτελεί στην ουσία συνέχεια ημερίδας που αφορούσε 
τον Αντιπλημμυρικό Σχεδιασμό και την Προστασία της μητροπολιτικής Ενότητας της 
Θεσσαλονίκης, που υλοποιήθηκε το 2012, με σκοπό –μεταξύ άλλων- την ενημέρωση του 
τεχνικού κόσμου και των πολιτών σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά 
φαινόμενα.

Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από την Ο.Ε. Αντιμετώπισης Φυσικών & 
τεχνολογικών καταστροφών του τΕΕ/τκμ, πρόκειται να παρουσιαστούν εργασίες που 
αφορούν στην ορθότερη διαχείριση των ομβρίων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της προστασίας 
από πλημμύρες εντός του αστικού ιστού, με παράλληλη αξιοποίησή τους (π.χ. δασοπυρόσβεση 
περιαστικών δασών) αλλά και προτάσεις για στοχευμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας 
εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. τέλος θα παρουσιαστεί 
ο προγραμματισμός των Αντιπλημμυρικών και Περιβαλλοντικών Έργων της μητροπολιτικής 
ενότητας Θεσσαλονίκης αλλά και θα αναδειχθεί ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη 
Διαχείριση καταστροφών και τον Σχεδιασμό Αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμυρικά 
φαινόμενα, ενώ έμφαση θα δοθεί στα προβλήματα εφαρμογής της σχετικής Νομοθεσίας αλλά 
και στον καθορισμό αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων Φορέων.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADES_ERGASIAS_2004_6/peitharxiko.pdf
www.tkm.tee.gr 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/Ektimhsh_Akinhtwn.pdf
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

οικονομική δραστηριότητα να συρρικνώνεται συνεχώς, επηρεάζει εξαιρετικά αρνητικά 
την παραγωγική βάση της χώρας, δυναμικό τμήμα της οποίας αποτελούν οι κατασκευές. 

«Σε αυτές τις αρνητικές συνθήκες, οι ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις αντιστέκονται, 
προσπαθώντας να επιβιώσουν στο εσωτερικό και στρεφόμενες ολοένα και περισσότερο προς 
το εξωτερικό, όπου επάξια ανταγωνίζονται τις αντίστοιχες εταιρείες άλλων χωρών», όπως 
επισήμαναν στελέχη του ΣΤΕΑΤ στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. 

Σύμφωνα με τον ΣΤΕΑΤ, για την ανάκαμψη της αγοράς πρέπει να προχωρήσουν επτά βασικοί 
άξονες θεσμικών παρεμβάσεων, που αφορούν:

1. Την εξάντληση όλων των περιθωρίων για τη διάθεση των αναγκαίων πόρων για την 
αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Δημοσίου προς κατασκευαστικές επιχειρήσεις, χωρίς την 
οποία το πλήγμα προς αυτές είναι συντριπτικό.

2. Την άμεση ανακοπή της κατηφορικής πορείας συνεχών περιστολών του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων τα τελευταία χρόνια, με τη διάθεση των αναγκαίων πόρων για δημόσιες 
επενδύσεις, που θα αφορούν την εκτέλεση έργων και υποδομών κάθε μορφής, μικρών και 
μεγάλων, στο πλαίσιο ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης, βασικό και κυρίαρχο παράγοντα για 
την επιστροφή της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά.

3. Τη θεσμοθέτηση του νέου θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων 
έργων, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της χώρας και με την απόρριψη εμβαλωματικών 
λύσεων.

4. Την προώθηση οριστικής λύσης με τη σύσταση και λειτουργία «Εθνικού Συστήματος 
Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων».

5. Την καθιέρωση νέων σύγχρονων Αναλύσεων Τιμών, που ανταποκρίνονται στις σημερινές 
συνθήκες και υιοθέτηση σύγχρονου και αντικειμενικού οριστικού συστήματος Αναθεώρησης 
των Τιμών.

6. Την αντιμετώπιση των προβλημάτων φορολογικής νομοθεσίας που θίγουν τις 
κατασκευαστικές εταιρείες και ισότιμη συμπεριφορά από την πολιτεία απέναντί τους.

7. Την προώθηση θεσμικού πλαισίου και εφαρμογή όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων 
για την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδοτήσεων κάθε μορφής και την αντιμετώπιση 
γραφειοκρατικών εμποδίων, που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για επενδύσεις στην 
Ελλάδα. Συγκεκριμένα μέτρα για την επίσπευση απαλλοτριώσεων, την αντιμετώπιση ακραίων 
καθυστερήσεων από την Αρχαιολογία και το ξεπέρασμα αγκυλώσεων που στο όνομα της 
Περιβαλλοντικής προστασίας -αναγκαίας συνθήκης για τη βιώσιμη ανάπτυξη όταν την υπηρετεί 
αλλά βασικού ανασταλτικού παράγοντα όταν κυριαρχείται από ιδεοληψίες- προκαλούν τεράστιες 
καθυστερήσεις στα έργα.

Τέλος, ο ΣΤΕΑΤ επισημαίνει: «Με την ελπίδα ότι η πρωτοφανής κρίση της ελληνικής οικονομίας 
θα αντιμετωπιστεί μέσα από τις κινήσεις και τις κρίσιμες αποφάσεις του αμέσως επόμενου 
χρονικού διαστήματος, θέλουμε να τονίσουμε ότι όσο πιο γρήγορα η πολιτεία προχωρήσει 
σε μέτρα που ενισχύουν την αναπτυξιακή στροφή, όπως τα παραπάνω, τόσο πιο έντονα και 
αποτελεσματικά θα ενισχυθεί και επιταχυνθεί η ανάκαμψη, με τον κατασκευαστικό κλάδο να 
καταβάλει τις μεγαλύτερες προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν 
ώριμες προτάσεις που αφορούν σε εμβληματικά 
παραδείγματα ιδιωτικών επενδύσεων, που 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα άμεσης επενδυτικής 
κινητοποίησης που περιλαμβάνει:
•Υποδομές και δίκτυα υψηλών επιχειρηματικών ωφελειών, με επίκεντρο τη διασύνδεση της 

Κρήτης με την Ηπειρωτική Ελλάδα που μειώνει ουσιαστικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας 
κατά 7-8%, διασφαλίζει την ασφάλεια τροφοδοσίας βελτιστοποιεί τη λειτουργία του ηπειρωτικού 
συστήματος και τη δυνατότητα αξιοποίησης του δυναμικού της Κρήτης σε ΑΠΕ.
•Προώθηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της διεθνούς «Silver Economy» και παροχή 

υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η δημογραφική εξέλιξη στην Ευρώπη καθιστά την Ελλάδα ιδιαίτερα 
ελκυστική για την παροχή υπηρεσιών στην τρίτη ηλικία και οι ευκαιρίες διευρύνονται. Μόνο από 
ένα έργο, υπολογίζεται η δημιουργία τουλάχιστον 350 εξειδικευμένων θέσεων εργασίας.
•Έρευνα και ανάπτυξη στη φαρμακοβιομηχανία. Στόχος είναι ο διπλασιασμός των επενδύσεων 

για Έρευνα και Ανάπτυξη, η αύξηση των εξαγωγών κατά 50% και η αύξηση της απασχόλησης 
στον κλάδο κατά 30%.
•Η ψηφιακή οικονομία ως καταλύτης για την ανάπτυξη σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από 

τα τελωνεία, την εφοδιαστική αλυσίδα, την απονομή δικαιοσύνης, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, 
την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τις δημόσιες προμήθειες, κτλ. Όπως τεκμηριώνει η 
ανάλυση του ELTRUN για τον ΣΕΒ, με την υποστήριξη της Google, τα οφέλη θα είναι άμεσα 
και μεγάλα. π.χ., έως 4 δις ευρώ οφέλη ετησίως από την καθολική χρήση ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών, έως 1,4δις ευρώ από την καθολική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στον 
ιδιωτικό τομέα, κτλ.

Όπως τονίστηκε, παράλληλα, μόλις οριστικοποιηθούν τα κριτήρια και χαρακτηριστικά 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων–EFSI («Πακέτο Γιούνκερ»), πολλές 
βιομηχανικές επιχειρήσεις αναμένεται, επίσης, να καταθέσουν προτάσεις για επενδύσεις 
μεγάλης κλίμακας.

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους στην έναρξη της εκδήλωσης ο αντιπρόεδρος του 
ΣΕΒ και πρόεδρος της Ελλάκτωρ Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, τόνισε από την πλευρά του ότι «η 
Ελλάδα έχει απόλυτη ανάγκη για επενδύσεις στρατηγικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα που 
θα αντιστρέψουν την τάση αποβιομηχάνισης και μείωσης των παραγωγικών επενδύσεων που 
βαίνει κλιμακούμενη. Σήμερα, παρουσιάζουμε μία σειρά από ώριμες επενδυτικές προτάσεις με 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Ελλάδα και το ανθρώπινο δυναμικό της, που θα μπορούσαν 
να ενταχθούν στο Επενδυτικό Σχέδιο της Κομισιόν, καθιστώντας εφικτή τη χρηματοδότηση και 
την υλοποίησή τους. Επιδίωξή μας είναι να οικοδομήσουμε γέφυρες συνεργασίας ιδιωτικού και 
δημοσίου τομέα, επιχειρηματικότητας και κοινωνίας, Ελλάδας και Ευρώπης».

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην αξιοποίηση των νέων 
χρηματοδοτικών εργαλείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις (EFSI), της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΒRD) και της Παγκόσμιας Τράπεζας 
(IFC/World Bank).

Τις δραματικές συνέπειες της συνεχιζόμενης εξαιρετικά σοβαρής οικονομικής κρίσης που 
μαστίζει τη χώρα μας εξακολουθεί να βιώνει ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος, όπως 
επισημαίνει ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ), τονίζοντας πως 
η θέση του επιδεινώνεται από την απουσία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, την έλλειψη 
κατασκευαστικής δραστηριότητας λόγω της συνεχούς μείωσης του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, του παγώματος των ιδιωτικών επενδύσεων, της χρηματοδότησης και των 
πιστώσεων από τον τραπεζικό τομέα και την καταβαράθρωση της αγοράς κατοικίας.

Σύμφωνα με τον ΣΤΕΑΤ, η επιδείνωση της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας, 
με την έλλειψη ρευστότητας να απειλεί ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις και την 

Οι προτάσεις ΣΕΒ για το «πακέτο Γιούνκερ» 

Σχέδιο επτά δράσεων για την ανάκαμψη του 
κατασκευαστικού κλάδου από τον ΣΤΕΑΤ

...συνέχεια από σελίδα 1

Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού 
Εκδήλωση στο πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 

Ημισελήνου διοργανώνει το τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2015 στην αίθουσα 
τελετών του ΑΠΘ, θα γίνει απονομή πτυχίων σε νέους εθελοντές.  

«Το Διεθνές Κίνημα  Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου είναι η μεγαλύτερη 
ανθρωπιστική οργάνωση σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποτελεί σύμβολο της αλτρουιστικής 
προσφοράς χωρίς σύνορα, χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, 
κοινωνικής θέσης. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877, με 
πρωτοβουλία της βασίλισσας Όλγας , και αποτελεί το μεγαλύτερο μη κυβερνητικό οργανισμό 
στην Ελλάδα, βασισμένο στην εθελοντική δράση των πολιτών, με δράση στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Καθοδηγείται στο έργο του από τις αρχές του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου 
και τις  θεμελιώδεις αρχές του Κινήματος, οι οποίες είναι: Ανθρωπισμός, Αμεροληψία, 
Ουδετερότητα, Ανεξαρτησία, Εθελοντισμός, Ενότητα, Παγκοσμιότητα», τόνισε ο πρόεδρος του 
Τμήματος Θεσσαλονίκης του ΕΕΣ, Παναγιώτης Δέντσορας.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΕΝΕΠΡΟΤ και ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη νέου ΔΣ στις 13 Μαΐου 2015, αίθουσα 
Συνελεύσεων του Κτιρίου Δ της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ (ισόγειο 
Μηχανολόγων) στις 7.00μμ. Επανάληψη της Γενικής Συνέλευσης (μη 
απαρτία) στις 20 Μαΐου 2015, ίδια ώρα, ίδιο χώρο.

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

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.

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.

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

Πρωτιά των μηχανικών σε έρευνα του Guardian για τα 
ευτυχισμένα επαγγέλματα 

Απαισιόδοξο το ΙΟΒΕ για αναθέρμανση των επενδύσεων 
το 2015

Οι μηχανικοί έχουν την πιο ευτυχισμένη δουλειά στον κόσμο. Ακολουθούν οι δάσκαλοι και 
οι νοσοκόμες. Αυτά είναι τα τρία πιο χαρούμενα επαγγέλματα, σύμφωνα με την έρευνα που 
πραγματοποίησε η βρετανική εφημερίδα Guardian. Για να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, 
εξέτασε εννέα διαφορετικές μελέτες για τα επαγγέλματα που μας κάνουν πιο ευτυχισμένους 
και στη συνέχεια έκανε τη δική της έρευνα, αναζητώντας τα επαγγέλματα που εμφανίστηκαν 
πιο συχνά στο Τop 10 της κάθε μελέτης. Οι γεωργοί, οι κομμωτές και οι αισθητικοί 
παρά λίγο δεν συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των χαρούμενων επαγγελμάτων, όπως και 
οι κληρικοί.

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.

Ελληνική υπογραφή σε έργο αναβάθμισης λογισμικού στο 
τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Κίνας

Ελληνική υπογραφή φέρει το έργο αναβάθμισης του λογισμικού διαχείρισης τμήματος του 
λιμανιού του Νίνγκμπο στην Κίνα, του τρίτου μεγαλύτερου λιμένα της χώρας. Το έργο εκτελείται 
από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με μικρή ομάδα ελληνικών εταιρειών και 
φορέων, στο πλαίσιο της ελληνοκινεζικής συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας 
και μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το Νίνγκμπο διακινεί ετησίως περίπου 16 εκατ. εμπορευματοκιβώτια με συνολικό διερχόμενο 
φορτίου 450 εκατ. τόνων και λειτουργεί ως λιμάνι δορυφόρος της Σαγκάης με έντονη 
εξωστρέφεια. Χαρακτηριστικό είναι το επίσημο σλόγκαν: «Πόλη κουλτούρας και πύλη προς τον 
κόσμο». Η ελληνοκινεζική συνεργασία δεν σταματά ωστόσο εδώ, αλλά θα ενισχυθεί με την 
υπογραφή συμφώνου, στις 29 Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο επίσκεψης πολυμελούς 
αντιπροσωπείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Νίνγκμπο (NBUT) στις εγκαταστάσεις του 
ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη. Το σύμφωνο συνεργασίας που θα υπογραφεί μεταξύ του ΙΜΕΤ/
ΕΚΕΤΑ και του NBUT αποσκοπεί στην εμβάθυνση και συστηματοποίηση της συνεργασίας μεταξύ 
των δύο φορέων.

Το πιο ενδιαφέρον πόρισμα είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα 
στον υψηλό μισθό και την ευτυχία, με πολλά επαγγέλματα όπως κηπουροί, προσωπικοί 

βοηθοί και εργάτες να τα καταφέρνουν επίσης να μπουν στη λίστα της χαράς. Κάπως έτσι το 
επάγγελμα του κηπουρού βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από εκείνο του ιατρού, αν και ο 
πρώτος έχει ετήσιο εισόδημα περίπου 18.000 λίρες ενώ ο δεύτερος 70.000 λίρες. Ο μηχανικός, 
που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, κερδίζει περίπου 40.000 λίρες τον χρόνο ενώ ο 
δάσκαλος, 30.000. Από τις συνεντεύξεις των εργαζομένων μάθαμε ότι εκτιμούν στη δουλειά 
τους τα εξής: για τον μηχανικό, είναι η ικανότητα να δίνει λύσεις στα βιομηχανικά προβλήματα, 
ακροβατώντας ανάμεσα στην εργασία και στο χόμπι. Η χαρά του δασκάλου βρίσκεται στο να 
βλέπει τα παιδιά να εξελίσσονται. Στη νοσοκόμα και στον γιατρό, στο να βελτιώνουν τη ζωή ενός 
ασθενούς. Στον κηπουρό, το πλούσιο τοπίο της φύσης που αλλάζει ώρα με την ώρα. Στον εργάτη 
οικοδομής, το να δημιουργεί κάτι από το μηδέν και η συνεργασία.

post-its

•Η Ινδία «σπρώχνει» συνεχώς την Ασία και προκαλεί μεγάλους σεισμούς κατά 
διαστήματα, όπως τον πρόσφατο φονικό των 7,8 Ρίχτερ στο Νεπάλ . Ο προηγούμενος 
σεισμός στο Νεπάλ, το 1934 (πριν 81 χρόνια), ήταν ακόμη πιο ισχυρός, της τάξης των 8,1 
Ρίχτερ, σκοτώνοντας πάνω από 10.600 ανθρώπους. Ο ισχυρότερος σεισμός που έχει 
συμβεί παγκοσμίως μετά το 1900, έγινε στις 22 Μαΐου 1960 στη βόρεια Χιλή και ήταν 
μεγέθους 9,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
•Ατομικό ρολόι στροντίου, που έχει τόση ακρίβεια, ώστε να μην χάνει (ή να κερδίζει) 
ούτε ένα δευτερόλεπτο στα 15 δισεκατομμύρια χρόνια, υπερκαλύπτοντας έτσι 

ακόμη και αυτή την ηλικία του σύμπαντος (14,8 δισ. χρόνια), δημιούργησαν ερευνητές 
στις ΗΠΑ, οι οποίοι δήλωσαν ότι το πειραματικό ρολόι τους είναι πλέον τουλάχιστον 
τρεις φορές πιο ακριβές από ό,τι ήταν πέρυσι, όταν και κατείχε πάλι το παγκόσμιο ρεκόρ 
ακρίβειας.

•Η μακρόχρονη έκθεση ενός ανθρώπου στη ρύπανση της ατμόσφαιρας μπορεί να 
βλάψει και να συρρικνώσει ζωτικές περιοχές του εγκεφάλου του, με συνέπεια 
να αυξάνεται ο κίνδυνος για εκδήλωση πρόωρων συμπτωμάτων άνοιας, αλλά και 
«σιωπηλών» εγκεφαλικών, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, με 
ελληνική συμμετοχή. Οι ερευνητές του Χάρβαρντ και του Ιατρικού Κέντρου Beth Israel 
Deaconess, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό “Stroke”, 
μελέτησαν 943 ανθρώπους άνω των 60 ετών, που ήσαν σχετικά υγιείς και χωρίς άνοια.
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες, και με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, τα κριτήρια για την προστασία από τους πλειστηριασμούς που θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο-σκούπα που ετοιμάζεται, 
περιορίζουν τον αριθμό αυτών που θα ωφεληθούν και η αναπροσαρμογή τους ήταν επιβεβλημένη μετά την σχετική γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάντως παράγοντες 
του υπουργείου Οικονομίας σχολίαζαν σήμερα ότι τα κριτήρια είναι μεν χαμηλότερα από αυτά που είχαν σχεδιαστεί αρχικά αλλά υψηλότερα από τα κριτήρια που προέβλεπε η «ρύθμιση 
Χατζηδάκη».

Την εκτίμηση ότι σεισμολόγοι τρομοκρατούν την κοινή γνώμη με προβλέψεις για σεισμούς για να αποσπούν κονδύλια εξέφρασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
Χρήστος Σπίρτζης. «Φωτογραφίζοντας» έτσι, τον σεισμολόγο Ακη Τσελέντη που προειδοποίησε για σεισμό στην Ελλάδα της τάξεως των 6 Ρίχτερ. Κάλεσε δε τους δημοσιολογούντες περί τους 
σεισμούς, να αντιληφθούν ότι «η τρομοκρατία της κοινής γνώμης, δεν προσφέρει αντισεισμική θωράκιση ούτε γλιτώνει τη χώρα από τις πιθανές συνέπειες εκδήλωσης σεισμικών φαινομένων».

Παράταση για έναν ακόμη μήνα, μέχρι τις 27 Μαΐου, σχεδιάζει να δώσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στην προθεσμία για την υπαγωγή των οφειλετών του Δημοσίου στη 
ρύθμιση που προβλέπει ότι σε περίπτωση εφάπαξ προκαταβολής οποιουδήποτε ποσού άνω των 200 ευρώ από το αρχικό κεφάλαιο ληξιπρόθεσμου χρέους προς την Εφορία παρέχεται ισόποση 
έκπτωση επί του συνολικού ποσού των πρόσθετων φόρων, των προστίμων, των τόκων και γενικότερα των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν συσσωρευτεί. Η προθεσμία 
για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή έληξε, αλλά λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που υπάρχει από τους οφειλέτες, θεωρείται βέβαιο ότι η ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί εκ νέου άμεσα με 
παράταση ενός μηνός.

Πονοκέφαλο στην κυβέρνηση αλλά και ενδοκυβερνητικό... αλαλούμ προκαλεί το «αγκάθι» της ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου και των δασικών χαρτών της χώρας. Κοινοτικοί εμπειρογνώμονες 
οι οποίοι βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη χώρα μας παγώνουν προσώρας τις ελληνικές διεκδικήσεις χρηματοδότησης του έργου εξαιτίας της πρότασης του οικονομικού επιτελείου 
της κυβέρνησης για σύνδεση του Περιουσιολογίου με το Κτηματολόγιο. Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και αποτελεί μία από τις μεταρρυθμίσεις της λίστας Βαρουφάκη 
στις οποίες πρέπει να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση βάσει της συμφωνίας της 20ής Φεβρουαρίου για την επέκταση της δανειακής σύμβασης. Οι Ευρωπαίοι της Επιτροπής Περιφερειακής 
Πολιτικής αναρωτήθηκαν γιατί η Ελλάδα ζητεί 220-250 εκατ. ευρώ (από διάφορα προγράμματα) προκειμένου να προχωρήσει το έργο, αφού αυτό παρουσιάζεται ως αυτοχρηματοδοτούμενο.

Μετά τα στοιχεία για τις αποδοχές, τις συντάξεις, τους τόκους καταθέσεων, τις κατοικίες και τα αυτοκίνητα που είναι προσυμπληρωμένα στις φορολογικές δηλώσεις τους, ήρθε η σειρά να 
αποκαλυφθούν και τα ποσά που δαπανούν οι φορολογούμενοι για την εξόφληση πάσης φύσεως δανείων. Οι τράπεζες έχουν ήδη αποστείλει στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τα 
στοιχεία αυτά για κάθε φορολογούμενο και τώρα καταβάλλεται προσπάθεια να εμφανιστούν προσυμπληρωμένα στους σχετικούς κωδικούς στις φορολογικές δηλώσεις.

Έτοιμη η διάταξη-ασπίδα στους πλειστηριασμούς

Σπίρτζης: Σεισμολόγοι τρομοκρατούν τον κόσμο για να αποσπάσουν 
κονδύλια

«Ψήνεται» παράταση και για τα ληξιπρόθεσμα

Αλαλούμ με το κτηματολόγιο λόγω λίστας Βαρουφάκη

Εφορία: Και οι πληρωμές των δανείων στις φορολογικές δηλώσεις
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