
Στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων είναι 
διαθέσιμη η νέα έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής του www.buildingcert.gr, 
η οποία περιλαμβάνει πλέον και τις επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης και 

κλιματισμού.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το μέτρο αυτό 
είναι αναγκαίο 
για την στήριξη 
της πραγματικής 
οικονομίας την 
τρέχουσα περί-
οδο, δήλωσε ο 
Πρόεδρος του 
ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός.

ΣΗΜΕΡΑ Να γίνονται δεκτές οι ηλεκτρονικές 
τραπεζικές πληρωμές από  

τις ΥΔΟΜ ζήτησε το ΤΕΕ 

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Επιστολές προς τις Υπηρεσίες Δό-
μησης όλης της χώρας και την Εθνι-
κή Τράπεζα απέστειλε χθες ο Πρό-
εδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
άμεσα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν μηχανικοί και τεχνικές εταιρεί-
ες από την τραπεζική αργία και τον 
περιορισμό της κίνησης κεφαλαίων 
στην ολοκλήρωση διοικητικών πρά-
ξεων, όπως η έκδοση οικοδομικών 
αδειών.
Συγκεκριμένα το Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδος, με δεδομένο τον μέχρι 
σήμερα παρατεταμένο περιορισμό 
στην εκτέλεση τραπεζικών εργασι-
ών, ζητά να γίνονται αποδεκτές από 
τις Υπηρεσίες Δόμησης όλης της 
χώρας οι ηλεκτρονικές πληρωμές 
μέσω web banking των αμοιβών μη-
χανικών και των λοιπών κρατήσεων 
που είναι απαραίτητες για την ολο-
κλήρωση των διοικητικών πράξεων 
(όπως η έκδοση αδειών δόμησης 
κ.ά.), ως εναλλακτικών των καθιε-
ρωμένων γραμματίων είσπραξης 
των συνεργαζόμενων Τραπεζών.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ 
Γιώργο Στασινό, τόσο οι περιορι-
σμοί στο είδος και των αριθμό των 
συναλλαγών που γίνονται στα κατα-
στήματα όσο και η έλλειψη ρευστό-
τητας σε μετρητά που παρατηρείται 
στην αγορά και ειδικά στους ελεύ-
θερους επαγγελματίες μηχανικούς, 
οδηγούν στη χρήση του internet 
banking ως αποκλειστικού μέσου 

επαγγελματικών συναλλαγών. Επο-
μένως, η αποδοχή από τις ΥΔΟΜ 
αυτού του τρόπου πληρωμής και η 
διευκόλυνση από πλευράς τραπε-
ζικών ιδρυμάτων για τη διεξαγωγή 
αυτών των συναλλαγών μέσω web 
banking είναι απαραίτητη για το επό-
μενο διάστημα.
«Η άμεση ενεργοποίηση εναλλακτι-
κών τρόπων πληρωμής έτσι ώστε 
κατά το διάστημα των περιορισμών 
στο τραπεζικό σύστημα να μην περι-
ορίζεται η οικονομική δραστηριότη-
τα των μηχανικών μελών του ΤΕΕ εί-
ναι απαραίτητη» τόνισε ο Πρόεδρος 

του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός και πρό-
σθεσε ότι «παρακολουθούμε καθη-
μερινά τα προβλήματα που δημιουρ-
γούνται από τα capital controls και 
θα παρεμβαίνουμε για τη διευκό-
λυνση των συναδέλφων μηχανικών, 
πιέζοντας του αρμόδιους φορείς για 
άμεσες λύσεις».

Διαβάστε σήμερα στην  
καθημερινή ηλεκτρονική  
ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

•  Να γίνονται δεκτές οι ηλεκτρονικές 
τραπεζικές πληρωμές από τις ΥΔΟΜ 
ζήτησε το ΤΕΕ (σελ.1)

•  Παρατείνεται η προθεσμία των 
δηλώσεων κτηματογράφησης για την 
Πάρνηθα (σελ.3)

•  Ρύθμιση για το ΦΠΑ στα συγχρημα-
τοδοτούμενα έργα (σελ.3)

•  Επτά ελληνικά πανεπιστήμια μεταξύ 
των 1000 καλύτερων στον κόσμο 
(σελ.3)

•  Mερική χαλάρωση των περιορισμών 
στα capital controls (σελ.4)

•  ΙΟΒΕ: Προτάσεις για τέσσερις πα-
ρεμβάσεις στην ψηφιακή οικονομία 
(σελ.4)

•  Συνέδριο για την Επιστήμη των  
Πολυμερών (σελ.2)

•  Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών 
Μηχανικών Ελλάδας (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.5)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.6-7)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 
ΕΓΜΕ με θέμα: «Καινοτομία και 
Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργι-
κή Μηχανική και τη Διαχείριση 
Φυσικών Πόρων» θα διεξαχθεί στη 
Θεσσαλονίκη 8 και 9 Οκτωβρίου 
2015, υπό την αιγίδα της Σχολής 
Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Θεματολογία
1. Γεωργικά Μηχανήματα –Εξοπλι-
σμοί 
α. Ανάπτυξη – Σχεδιασμός 
β. Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλι-
σμού 
γ. Συμπεριφορά – Δοκιμές 
δ. Τυποποίηση, Εργονομία και 
Ασφάλεια 
ε. Κανονισμοί Παραγωγής. 
στ. Ποιότητα και Διαχείριση 
2. Υδατικοί Πόροι 
α. Αρδεύσεις - Στραγγίσεις 
β. Υδρολογία 
γ. Διαχείριση Υδατικών Πόρων 
δ. Ποιότητα και Ρύπανση Υδατικών 
Πόρων 
ε. Πλημμύρες – Ξηρασίες 
στ. Κλιματικές Αλλαγές και Υδατικοί 
Πόροι 
3. Αγροτικές Κατασκευές 
α. Σχεδιασμός και Οργάνωση 
β. Συστήματα Ελέγχου και Ρύθμισης 
Τεχνητού Περιβάλλοντος 
γ. Τεχνολογία και Επιστήμη Υλικών 
δ. Θερμοκήπια: Σχεδιασμός, Διαχεί-
ριση, Έλεγχος 
ε. Κτηνοτροφικά Κτίρια: Σχεδιασμός, 

Διαχείριση, Έλεγχος 
4. Εδαφικοί Πόροι 
α. Φυσική και Χημεία Εδάφους 
β. Γονιμότητα Εδάφους 
γ. Γένεση, Ταξινόμηση και Χαρτογρά-
φηση Εδαφών 
δ. Έδαφος και Περιβάλλον 
ε. Ερημοποίηση 
5. Περιβάλλον 
α. Αειφορική Γεωργική Παραγωγή 
β. Διαχείριση Αγρο-οικοσυστημάτων 
γ. Διαχείριση Γεωργικών και Κτηνο-
τροφικών Αποβλήτων 
δ. Περιβαλλοντική Μηχανική 
ε. Επεξεργασία Λυμάτων και Επανα-
χρησιμοποίηση 
στ. Έργα Πρασίνου 
6. Αγρομετεωρολογία 
α. Διαχείριση Κινδύνων στη Γεωργία 
β. Πρότυπα Ανάπτυξης Καλλιεργειών 
γ. Κλιματική Αλλαγή 
7. Μετασυλλεκτική / Μετασυγκομι-
στική Τεχνολογία 
α. Χειρισμοί και Διαχείριση Γεωργι-
κών Προϊόντων 
β. Ξήρανση – Συντήρηση - Αποθή-
κευση 
γ. Ανίχνευση Ποιότητας – Διαλογή 

και Συσκευασία 
8. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και Εξοικονόμηση Ενέργειας στον 
Αγρ. Χώρο 
α. Εξοικονόμηση Ενέργειας 
β. Ηλιακή - Αιολική Ενέργεια 
γ. Γεωθερμία 
δ. Βιομάζα - Βιοκαύσιμα 
ε. Υδροηλεκτρικά Συστήματα 
9. Καινοτομία και Νέες τεχνολογίες 
α. Αυτοματισμοί 
β. Γεωργία Ακριβείας 
γ. Ιχνηλασιμότητα 
δ. Τεχνητή Νοημοσύνη 
ε. Τηλεπισκόπιση – Φωτογραμμετρία 
και Γεωγραφικά 
Συστήματα Πληροφοριών 
στ. Αυτόνομα Οχήματα και Ρομποτι-
κή στη Γεωργία 
ζ. Πληροφοριακά Συστήματα – 
Λογισμικά 
η. Εφοδιαστική Αλυσίδα (logistics) 
θ. Τεχνολογίες Διαδικτύου (cloud, 
IoT) 
10. Σπουδές στη Γεωργική Μηχανική 
και Αγορά Εργασίας 
Πληροφορίες: http://www.egme.gr 

   Το 7ο Συνέδριο με θέμα «Times of 
Polymers (TOP) & Composites" θα πραγ-
ματοποιηθεί 19 - 23 Ιουνίου 2016 ( στην 
Ischia της Ιταλίας), από ιταλικές ομάδες της 
επιστήμης των πολυμερών και σύνθετων 
υλικών. 
Το συνέδριο TOP παρέχει ευκαιρίες για 
ανταλλαγή ιδεών και απόψεων ανάμεσα στη 
θεμελιώδη επιστήμη και στη σχετική με το 
αντικείμενο βιομηχανία. 
Θεματολογία:
-Σύνθετα υλικά -Νανοϋλικά -  Βιοϋλικά - 
Ιξωδοελαστικότητα -Υαλώδης μετάπτωση 
-Τήξη πολυμερών -Μαλακά υλικά -Λεπτά 
Υμένια -Αισθητήρες -Επεξεργασία -Αντοχή 
Σημαντικές προθεσμίες:
Υποβολή εργασιών: 20 Δεκέμβρη 2015
Αποδοχή Εργασιών: 20 Ιανουαρίου 2016
Έγκαιρη εγγραφή: 31 Μάρτη 2016
Πληροφορίες: www.topconference.it, 
τηλ.:. +39 081 5010412, e-mail: info@
topconference.it

Συνέδριο για  
την Επιστήμη των   

Πολυμερών

Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

30
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2
Σεπτεμβρίου
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Σεπτεμβρίου
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30
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 25ο Συνέδριο INURA 2015  
ΑΘΗΝΑ

ΒΡΑΔΙΑ:  του Ερευνητή 2015  
ΑΘΗΝΑ

1st Athens Digital Payments Summit  
ΑΘΗΝΑ

Διεθνές Δίκτυο Αστικής 
Έρευνας και Δράσης 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο

International 
Telecommunication Union, 
TEE, ΕΜηΠΕΕ

   Το Εργαστήριο Οχημάτων του Ε.Μ.Π. θα πραγματοποιήσει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων 
Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR/RID), στην Πολυ-
τεχνειούπολη Ζωγράφου, από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2015  (08:30 έως 17:00).
Πληροφορίες (καθημερινά 11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.) στο τηλ.: 210-772 2018, fax.: 210-772 1517, 
e-mail: oscar@central.ntua.gr. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠ
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Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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Παρατείνεται έως 15 Σεπτεμβρίου η 
προθεσμία των δηλώσεων  

κτηματογράφησης για την Πάρνηθα Ρύθμιση για το ΦΠΑ στα  
συγχρηματοδοτούμενα

Την υλοποίηση νέου έργου ύψους περίπου 2 εκατ. 
δολ. ανέλαβε από την IDE (INTRACOM Defense 
Electronics) η εταιρεία Mevaco AE. Όπως επισημαί-
νεται σε σχετική ανακοίνωση, η Mevaco μετά την επι-
τυχή ολοκλήρωση δύο προγραμμάτων κατασκευής 
αμυντικού υλικού ύψους 4 εκατ. δολαρίων, τα οποία 
της είχαν ανατεθεί από την IDE στο πλαίσιο της συ-
νεργασίας της με την αμερικανική εταιρεία Raytheon, 
αναλαμβάνει από την IDE νέο έργο ύψους περίπου 
2 εκατ. δολ., διαρκείας 18 μηνών. Η υλοποίηση του 
έργου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, 
ήταν επιλογή των διοικήσεων των δύο εταιρειών, ενώ 
υπήρχε η λύση της παραγγελίας από το εξωτερικό. Για 
την υλοποίηση του έργου, η Mevaco επένδυσε στην 
επέκταση της βιομηχανικής υποδομής και των παρα-
γωγικών δυνατοτήτων της. Παράλληλα, οι παραγωγι-
κές διαδικασίες της Mevaco πιστοποιήθηκαν από την 
IDE, γεγονός το οποίο αύξησε την ουσιαστική παρα-
γωγική δυναμικότητα της εταιρείας αλλά και τις παρε-
χόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες. Σύμφωνα με 
την ανακοίνωση, «η υλοποίηση ανάλογων έργων στην 
Ελλάδα ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία και κατά συ-
νέπεια διατηρεί τις θέσεις εργασίας, σε μία εξαιρετικά 
δύσκολη οικονομική περίοδο της χώρας μας».

Παρατείνεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου η προθεσμία συλλογής δηλώσε-
ων κτηματογράφησης στην Πάρνηθα (περιοχές του Δήμου Ωρωπού Αττι-
κής και του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας). Συγκεκριμένα η παράταση ισχύ-
ει για όσους έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των 
ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Αυλώνος, Αφιδνών, 
Μαλακάσης και Πολυδενδρίου του Καλλικρατικού Δήμου Ωρωπού της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και των Προκαποδιστρια-
κών Δήμων Οινοφύτων (Τοπικά διαμερίσματα Αγίου Θωμά, Κλειδίου και 
Οινοφύτων) και Δερβενοχωρίων (Τοπικά διαμερίσματα Δάφνης, Πύλης, 
Σκούρτων και Στεφάνης) του Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας της Περι-
φερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη, λόγω 
της έντονης κινητοποίησης των πολιτών και αύξησης του αριθμού των 
υποβαλλόμενων δηλώσεων τις τελευταίες ημέρες σε συνδυασμό με την 
εφαρμογή της υποχρεωτικής τραπεζικής αργίας, η οποία συνέπεσε με 
την λήξη της αρχικής προθεσμίας. Με τον τρόπο αυτό δίνεται επαρκής 
χρόνος στους δικαιούχους προκειμένου να τακτοποιήσουν τυχόν εκκρε-
μότητες για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας τους. Οι δικαιούχοι θα 
πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γρα-
φείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή 
και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr. Η υποβολή 
της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται κυρώσεις.

Το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προκειμένου να αντι-
μετωπιστεί άμεσα το θέμα της ρευστότητας των αναδόχων και να διαφυ-
λαχθεί η συνέχιση και ολοκλήρωση των έργων υποδομών που βρίσκο-
νται σε εξέλιξη κατέθεσε ρύθμιση με την οποία προβλέπεται η εξαίρεση 
τους από την υποχρέωση να καταβάλουν τον ΦΠΑ των τιμολογίων σύμ-
φωνα με τα όσα προβλέπει η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 με 
άμεσες συνέπειες την μείωση της απορροφητικότητας των πόρων του 
ΕΣΠΑ. Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται στο άρθρο 21 του νομοσχεδίου 
για τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες, που τέθηκε σε δημόσια διαβού-
λευση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη.
Στο ίδιο νομοσχέδιο, το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η τωρινή αδυναμία εξυπηρέτησης 
των αυτοκινητιστών, στους υπο κατασκευή αυτοκινητοδρόμους κατέθε-
σε ρύθμιση με την οποία προβλέπεται προσωρινά η λειτουργία των βεν-
ζινάδικων και άλλων καταστημάτων εξυπηρέτησης που ήδη υπάρχουν 
σε διάφορα σημεία τους. Το κλείσιμό τους είχε επιβληθεί με το άρθρο 
83 του νόμου 4313/2013, με τον οποίο κυρώθηκε η νέα συμφωνία του 
δημοσίου με τους εργολάβους για την επανεκκίνηση των έργων στους 
αυτοκινητόδρομους.

Στην 301η θέση κατατάσσεται 
το Εθνικό και Καποδιστρι-
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
ανάμεσα στα 1.000 καλύτε-
ρα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, από τις χιλιάδες 
που δραστηριοποιούνται πα-
γκοσμίως, σύμφωνα με τον 
κατάλογο που δημοσίευσε το 
Center for World University 
Rankings (CWUR), κάτι που 
«μεταφράζεται» σε άνοδο 30 
θέσεων σε σχέση με την πε-
ρυσινή κατάταξη. Παράλληλα, 
στην συγκεκριμένη κατάτα-
ξη βρίσκονται και άλλα έξι ελληνικά πανεπιστήμια: Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (459η θέση), το Πανεπιστήμιο της Κρήτης (515η θέση), το πανεπιστή-
μιο των Ιωαννίνων (582η θέση), το πανεπιστήμιο της Πάτρας (641η θέση), το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (695η θέση) και το πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας (905η θέση).
Όσον αφορά στα πανεπιστήμια που συγκέντρωσαν την καλύτερη βαθμολογία και 
συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα του πίνακα της κατάταξης, αυτά είναι τρία των 
ΗΠΑ και δύο της Μεγάλης Βρετανίας. Πιο συγκεκριμένα, πρώτο στην κατάταξη εί-
ναι το πανεπιστήμιο του Harvard (ΗΠΑ), ακολουθεί το πανεπιστήμιο του Stanford 
(ΗΠΑ) και το ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology - ΗΠΑ), ενώ την πεντάδα 
συμπληρώνουν τα πανεπιστήμια του Cambridge και της Οξφόρδης (Μεγ. Βρετανία). 
Ολόκληρη η λίστα των πανεπιστημίων του CWUR, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση:http://cwur.org/2015/

Συνεργασία INTRACOM 
Defense Electronics με 

Mevaco για κατασκευή στην 
Ελλάδα αμυντικού υλικού

Επτά ελληνικά πανεπιστήμια μεταξύ 
των 1000 καλύτερων στον κόσμο



Τον Ιούνιο του 2015, η μηνιαία καθαρή ροή 
της χρηματοδότησης προς τους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές 
επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 29 εκατ. 
ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3 εκατ. 
ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετή-
σιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθη-
κε σε -1,5% από -1,2%, τον προηγούμενο 
μήνα. Χρηματοδότηση των ιδιωτών και 
των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμά-
των. Αρνητική κατά 16 εκατ. ευρώ ήταν η 
μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης 
προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερ-
δοσκοπικά ιδρύματα τον Ιούνιο του 2015 
(Μάιος 2015: αρνητική καθαρή ροή 291 
εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβο-

λής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 
-3,1%, από -3,2% το Μάιο του 2015.

Χρηματοδότηση των  
ελεύθερων επαγγελματιών, 
αγροτών και  
ατομικών επιχειρήσεων

Στο -1,7%, από -2,1% τον προηγούμενο μήνα, διαμορφώθηκε ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολι-
κής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα τον Ιούνιο του 2015, σύμφωνα με την Τράπεζα της 
Ελλάδος. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν 
θετική κατά 430 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 253 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η 
μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούνιο του 2015, ήταν θετική κατά 
417 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 35 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ  ο  ετήσιος 
ρυθμός  μεταβολής  διαμορφώθηκε στο -0,5%, από   -1,1% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο 
-0,7% τον Ιούνιο του 2015, από -1,4% το Μάιο του 2015, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής 
τους ήταν θετική κατά 379 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 38 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο 
μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των 
λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο 2,5% τον Ιούνιο του 2015, από 2,8% τον προ-
ηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 38 εκατ. ευρώ, 
έναντι θετικής καθαρής ροής 72 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΤτΕ: Στο -1,7% ο ρυθμός χρηματοδότησης  
του εγχώριου ιδιωτικού τομέα τον Ιούλιο

Τέσσερις παρεμβάσεις στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας προτείνει το ΙΟΒΕ, 
ποσοτικοποιώντας τα οφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία. 
Η πρώτη παρέμβαση αφορά στην προώθηση των ψηφιακών υπογραφών στον 
δημόσιο τομέα, η οποία με βάση τη σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ μπορεί να οδηγή-
σει στην εξοικονόμηση 380 εκατ. ευρώ ετησίως. 
Η δεύτερη παρέμβαση αφορά στην ανάπτυξη ανοιχτών δεδομένων, η οποία 
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της κατάταξης της Ελλάδας σε 
όρους ανταγωνιστικότητας κατά 25 θέσεις, από την 56η στην 31η, σε όρους 
διαφάνειας κατά 33 θέσεις (από την 80ή στη 47η) και στη δημιουργία 6.332 
νέων επιχειρήσεων. 

Η τρίτη κατά σειρά παρέμβαση αφορά στη βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτή-
των (e-skills) του πληθυσμού. Για κάθε 1.000 άτομα που βελτιώνουν το επίπεδο 
e-skills που διαθέτουν, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, θα μπορούσαν να 
ενισχυθούν οι εξαγωγές από την Ελλάδα κατά 13,9 εκατ. ευρώ και να δημιουρ-
γηθούν 72 νέες επιχειρήσεις. 
Η τέταρτη, τέλος, παρέμβαση αφορά στην ενδυνάμωση του επιχειρηματικού 
και καινοτόμου οικοσυστήματος. H υιοθέτηση Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικές 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις ελληνικές ΜμΕ φαίνεται ότι αυξάνει την πιθανότητα 
καινοτομίας κατά περίπου 4-9 ποσοστιαίες μονάδες και διευκολύνει σημαντικά 
τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, καθώς αυξάνει την πιθανότητα εξαγωγών 
κατά περίπου 1,5-4 ποσοστιαίες μονάδες, εκτιμά το ΙΟΒΕ.

ΙΟΒΕ: Προτάσεις για τέσσερις παρεμβάσεις στην ψηφιακή οικονομία

Αλλαγές στον περιορισμό της κίνησης κεφαλαί-
ων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό προβλέπει 
νέα απόφαση του υπουργείου Οικονομικών  για 
τα capital controls. Από την άλλη, αμετάβλητο 
παραμένει το ημερήσιο όριο αναλήψεων 60 ευρώ 
ανά καταθέτη και πιστωτικό ίδρυμα ή σωρευτικά 
420 ευρώ για όσους δεν κάνουν χρήση του ημε-
ρήσιου ορίου από το Σάββατο 25 Ιουλίου μέχρι 
και την επόμενη Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ειδικό-
τερα, σύμφωνα με την απόφαση, μεταξύ άλλων, 
προβλέπεται πως: 
 - Ναυτιλιακές εταιρίες μπορούν να πραγματο-

ποιούν και αναλήψεις μετρητών, μέχρι 50.000 
ευρώ την ημέρα. 
- Με απόφαση της Επιτροπής Εγκρισης Τραπεζι-
κών Συναλλαγών, μπορεί να πραγματοποιούνται 
αναλήψεις και να ορίζεται όριο ποσού ανάληψης 
μετρητών ανά ημέρα και για άλλους κλάδους 
επιχειρήσεων.
- Οι εγκρίσεις εισροών - εκροών κεφαλαίων από 
το εξωτερικό και ανάληψης μετρητών περνούν 
από τις ίδιες τις τράπεζες. Συγκεκριμένες απο-
φάσεις αναμένονται από τις διοικήσεις των πι-
στωτικών ιδρυμάτων.  
- Επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε 
ευρώ ή σε ξένο νόμισμα μέχρι 2.000 ευρώ, ανά 
φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό. 
Από τον περιορισμό αυτόν εξαιρούνται οι μόνιμοι 
κάτοικοι εξωτερικού. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαικής Κεντρικής 
Τράπεζας, που μετέδωσε το Reuters οι καταθέ-
σεις  υποχώρησαν τον Ιούνιο κατά περίπου 6% 

στα 127,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα 
πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο στο οποίο 
έχουν υποχωρήσει οι καταθέσεις από τα τέλη του 
2003, γεγονός που αποδεικνύει πόσο δραματικά 
είχαν επιδεινωθεί οι συνθήκες για τις ελληνικές 
τράπεζες πριν την απόφαση να κλείσουν προ-
σωρινά στις 18 Ιουνίου και την επιβολή capital 
controls.

Mερική χαλάρωση των περιορισμών στα capital controls
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 28/07/2015

Ισορροπίες «τρόμου» από σήμερα στην κυβέρνηση, 
καθώς έως την υπογραφή της συμφωνίας με τους 
εταίρους θα ακροβατεί σε τεντωμένο σχοινί με το 
βλέμμα στραμμένο από τη μια στις εσωκομματικές 
αναταράξεις, που ενέχουν τον κίνδυνο σχίσματος το 
οποίο αναπόφευκτα θα οδηγήσει στις κάλπες και από 
την άλλη στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές 
που «προσγειώθηκαν» στην Αθήνα φέρνοντας στις 
αποσκευές τους και νέα «δώρα».
Ο Γολγοθάς ξεκινά από σήμερα, οπότε το οικονομικό 
επιτελείο θα δεχτεί το «βάπτισμα του πυρός» στην 
πρώτη «μάχη» με τα τεχνικά κλιμάκια, ενώ από αύριο 
όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία στην εφαρμογή του 
νέου μνημονίου θα «χορεύουν» στους ρυθμούς των 
επικεφαλής του κουαρτέτου, την Ντέλια Βελκουλέσκου 
από το ΔΝΤ, γνωστή και από τις επισκέψεις της στην 
Κύπρο, τον Ντέκλαν Κοστέλο από την Κομισιόν, τον 
Ράσμους Ρούφερ, ο οποίος είναι ο διάδοχος του 
Κλάους Μαζούχ, από την ΕΚΤ, αλλά και του νέου 
«παίκτη» στην ομάδα, του Νικολά Γκιαμαρόλι, από τον 
ESM.
Η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα, που στην κορυφή 
της έχει τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) Γιώργο Χουλιαράκη, θα έχει 
ομολογουμένως δύσκολο έργο αφού, παρά το γεγονός 
ότι η κυβέρνηση διαμηνύει σε όλους τους τόνους 
ότι «δεν υπάρχει θέμα πρόσθετων προαπαιτούμενων 
μέτρων» και ότι «αυτήν τη στιγμή, προέχει η υλοποίηση 
της συμφωνίας της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου», 
οι δανειστές συνεχίζουν να εξαπολύουν «πυρά» 
υπογραμμίζοντας ότι δεν κάνουν λόγο για νέα 
προαπαιτούμενα, αλλά για νέες μεταρρυθμίσεις που 
θα συνοδεύουν, εφόσον όλα φυσικά πάνε καλά στις 
διαπραγματεύσεις, την εκταμίευση της πρώτης δόσης 
του νέου δανείου σης 20 Αυγούστου.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πολύ απλά, με βάση και 
τις γνωστές «εμμονές» τους, ότι άμεσα θα βάλουν 
στο τραπέζι τις μειώσεις συντάξεων και τις αυξήσεις 
ορίων συνταξιοδότησης, νέους φόρους, αλλαγές 
στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά 
και παρεμβάσεις στα εργασιακά προκειμένου να 
«κλειδώσει» η τελική συμφωνία.
Ταυτόχρονα, έχουν ήδη αναφέρει ότι θα ζητήσουν 
την άμεση κατάργηση μέτρων και πολιτικών της 
κυβέρνησης που έχουν θεσμοθετηθεί χωρίς τη 
συμφωνία των θεσμών, με έμφαση σε αυτές που 
καταργούν ήδη ψηφισμένα μέτρα των προηγούμενων 
δύο μνημονίων.
Σε κάθε περίπτωση από σήμερα θα ξεκινήσει η 
συλλογή στοιχείων από το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους όπου, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», 
θα εξεταστεί η πορεία των προϋπολογισμού και 

η οικονομική κατάσταση των φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο εκ 
νέου καθορισμός των δημοσιονομικών στόχων, ειδικά 
αυτών που αφορούν το πρωτογενές πλεόνασμα, την 
ώρα που η ελληνική οικονομία βυθίζεται και πάλι στην 
ύφεση με τις προβλέψεις να την εκτινάσσουν και άνω 
του 4% για φέτος. Οι διαπραγματεύσεις βέβαια κάθε 
άλλο παρά εύκολες θα είναι αφού από το τραπέζι 
δεν μπορεί να απουσιάσει το αγαπημένο θέμα της 
εκπροσώπου του ΔΝΤ Ντέλια Βελκουλέσκου, που δεν 
είναι άλλο από το ασφαλιστικό.
Ένα θέμα «καυτό» για την κυβέρνηση, η οποία 
σίγουρα θα προσπαθήσει να το αποφύγει, όμως οι 
«μαύρες τρύπες» των Ταμείων δύσκολα θα αφήσουν 
«ασυγκίνητο» το κουαρτέτο, που έχει διαμηνύσει για 
την ανάγκη μείωσης των κύριων συντάξεων ακόμη 
και κατά 30%, για την κατάργηση των πρόωρων 
συνταξιοδοτήσεων μέσω της θέσπισης μεγαλύτερων 
ποινών για τις πρόωρες αποχωρήσεις, αλλά και για 
την κατάργηση του ΕΚΑΣ που οδηγεί σε μικρότερες 
συντάξεις περίπου 350.000 δικαιούχους.
Εκτός όμως από το ασφαλιστικό, το «μενού» 
αναμένεται ότι θα περιλαμβάνει ακόμη μέτρα και 
χρονοδιαγράμματα για τις εξής νέες παρεμβάσεις: 
- Αλλαγές στα εργασιακά, όπου έχει συμφωνηθεί να 
υπάρξει περαιτέρω ελαστικοποίηση της αγοράς με τη 
νομοθέτηση των ομαδικών απολύσεων και την αλλαγή 
του συνδικαλιστικού νόμου.
- Κατάργηση των φορολογικών εξαιρέσεων με 
πρώτους τους αγρότες.
- Συμφωνία για ισοδύναμα μέτρα τόσο για τη δικαστική 
απόφαση του ΣτΕ με την οποία χαρακτηρίζονται 
παράνομες οι περικοπές συντάξεων από το 2012.
- Αλλαγές στο Δημόσιο με το νέο μισθολόγιο ή την 
προσαρμογή των ειδικών μισθολογίων και τη συνέχιση 
του μέτρου της κινητικότητας και της αξιολόγησης των 
δημοσίων υπαλλήλων.
- Εφαρμογή της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ I, το άνοιγμα 
των καταστημάτων της Κυριακές και την προώθηση 
των αλλαγών με υιοθέτηση και της δεύτερης 
εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ.
- Δημιουργία του νέου ταμείου αποκρατικοποιήσεων 
που θα έχει τη δέσμευση να δημιουργήσει έσοδα από 
αποκρατικοποιήσεις ύψους 50 δισ. ευρώ.
- Προώθηση της αποκρατικοποίησης του ΑΔΜΗΕ και 
του υπολοίπου 10% από τον ΟΤΕ.
 Τους όρους του «παιχνιδιού» καθόρισε από χθες, πριν 
καν αρχίσουν επί ελληνικού εδάφους οι επαφές μεταξύ 
των δυο πλευρών, η Κομισιόν που κατέστησε σαφές ότι 
η εκταμίευση της πρώτης δόσης του νέου δανείου θα 
συνοδεύεται από προαπαιτούμενα (μεταρρυθμίσεις).
Συγκεκριμένα την ανωτέρω επισήμανση έκανε η 
εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μίνα Αντρέεβα, σύμφωνα 
με την οποία με τα δύο πακέτα των μεταρρυθμίσεων, 
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που εγκρίθηκαν από το ελληνικό Κοινοβούλιο (15 
και 22 Ιουλίου), εκπληρώθηκαν και μάλιστα με 
ικανοποιητικό τρόπο οι προϋποθέσεις για την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων για ένα ενδεχόμενο τρίτο 
πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας.
Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος, γίνεται πρόοδος βήμα 
βήμα στο πλαίσιο της υλοποίησης της απόφασης 
των Ευρωπαίων ηγετών της 12ης Ιουλίου. Οι 
ομάδες βρίσκονται ήδη στην Αθήνα και ξεκίνησαν 
τις συζητήσεις, είπε, ενώ απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση διευκρίνισε ότι οι επικεφαλής των θεσμών 
στις διαπραγματεύσεις (Κομισιόν, ΕΚΤ, ΕΜΣ, ΔΝΤ) θα 
έρθουν στην Ελλάδα το αργότερο μέχρι την Τετάρτη.
Αναφορικά με την ουσία είπε ότι οι διαπραγματευτές 
θα συζητήσουν για τις μεταρρυθμίσεις που 
προβλέπονται στη συμφωνία των ηγετών της 
Ευρωζώνης της 12ης Ιουλίου. Μάλιστα, συνέδεσε 
τις «νέες μεταρρυθμίσεις» (μετά από εκείνες που 
υιοθέτησε η Βουλή) με την εκταμίευση της πρώτης 
δόσης του νέου δανείου από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας.
Ερωτηθείς εάν μεταξύ των μεταρρυθμίσεων θα 
περιλαμβάνεται και η κατάργηση των πρόωρων 
συνταξιοδοτήσεων, παρέπεμψε στο περιεχόμενο της 
συμφωνίας της 12ης Ιουλίου (περιλαμβάνεται και το 
ζήτημα αυτό).

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-11 | 28/07/2015

Να «βάλουν πλάτη» δουλεύοντας λίγες ώρες παραπάνω 
καλούνται για άλλη μια φορά οι εκπαιδευτικοί των 
δημόσιων σχολείων, καθώς χρήματα δεν υπάρχουν 
για την πρόσληψη δασκάλων και καθηγητών ώστε να 
καλυφθούν όλα τα κενά στις σχολικές μονάδες, για τη 
νέα χρονιά.
Χθες ο υπουργός Παιδείας, Αριστείδης Μπαλτάς, 
άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί και πάλι το 
ωράριο των εκπαιδευτικών (ήδη έχει αυξηθεί κατά δύο 
ώρες από το 2013), εκφράζοντας μάλιστα την ελπίδα 
ότι οι εκπαιδευτικοί θα δεχτούν αυτή την επιλογή, στο 
πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για να ξεπεραστεί η 
κρίση, διότι όλοι πρέπει να κάνουμε θυσίες.
Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς θα είναι 
μια δύσκολη υπόθεση και γι' αυτό ο κ. Μπαλτάς 
ξεκαθάρισε ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα τον 
προσεχή Σεπτέμβριο να μπουν οι μαθητές στις τάξεις 
και να έχουν δασκάλους και βιβλία.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως όλα δείχνουν, για άλλη μια 
φορά θα επιλεγούν οι «δοκιμασμένες μέθοδοι» για την 
εξοικονόμηση διδακτικού προσωπικού, όπως αύξηση 
ωραρίου, μετατάξεις προσωπικού, αύξηση μαθητών 
ανά τάξη.
Όσον αφορά την αύξηση του ωραρίου, ο υπουργός δεν 
θέλησε να δεσμευτεί αναφερόμενος σε συγκεκριμένες 

ώρες αλλά τόνισε ότι: «Η χώρα βρίσκεται σε κρίση, 
όλοι πρέπει να συμβάλουμε για να ξεπεραστεί η κρίση. 
Αν χρειαστεί ένας δάσκαλος να κάνει μία ή δύο ώρες 
παραπάνω ως συμβολή στο ξεπέρασμα της κρίσης 
νομίζω ότι θα το δεχθεί. Το σχολείο είναι μια σύνθετη 
μονάδα, μαθητές γονείς, εκπαιδευτικοί, γειτονιά. 
Στο πλαίσιο αυτής της σύνθετης μονάδας ο καθένας 
οφείλει να συμβάλει για να ξεπεραστεί η κρίση. Από τη 
μεριά του υπουργείου, με τα μέσα και τις δυνατότητες 
που έχει, θα κάνει το παν ώστε αυτές οι λύσεις να 
είναι για το καλό όλων, χωρίς να επιβαρυνθεί κανείς 
ιδιαίτερα πολύ».
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα κενά σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό φτάνουν περίπου στις 20.000, τα οποία 
θα πρέπει να καλυφθούν στο σύνολο τους από 
αναπληρωτές καθώς το ενδεχόμενο για μόνιμους 
διορισμούς διαρκώς απομακρύνεται.
Όμως, τα κονδύλια που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή δεν 
επαρκούν ούτε για την πρόσληψη των αναπληρωτών. 
Όπως παραδέχτηκε ο κ. Μπαλτάς, «αυτήν τη 
στιγμή οι διατιθέμενες πιστώσεις από τον τακτικό 
προϋπολογισμό όσο και από το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν 
το σύνολο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που 
χρειαζόμαστε, αφού από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν μόνο 
10.000 πιστώσεις».
Για τον λόγο αυτό μάλιστα σήμερα η πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου θα έχει συνάντηση με τον υπουργό 
Οικονομίας κ. Σταθάκη, σε μια προσπάθεια να 
εξευρεθούν οι πόροι για τους αναπληρωτές.
«Οι δυσκολίες είναι μεγάλες για να επιτύχουμε τον 
στόχο να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς προβλήματα, 
κυρίως διότι τα χρήματα λείπουν και χρειάζεται να 
κάνουμε όλων των ειδών τις προσπάθειες εύρεσης 
πόρων ώστε να έχουμε ακριβώς τον αριθμό των 
εκπαιδευτικών που χρειαζόμαστε», είπε ο κ. Μπαλτάς 
χθες σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ TEE ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗ-
ΣΗΣ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ E-ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
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Επιστολές προς τις Υπηρεσίες Δόμησης όλης της 
χώρας και την Εθνική Τράπεζα για να κάνουν 
αποδεκτές τις ηλεκτρονικές πληρωμές όσο διαρκούν 
τα capital controls απέστειλε ο πρόεδρος του TEE 
Γιώργος Στασινός.
Συγκεκριμένα, ζητά οι Υπηρεσίες Δόμησης να 
αποδέχονται τις πληρωμές μέσω web banking των 
αμοιβών μηχανικών και των άλλων κρατήσεων που 
είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των διοικητικών 
πράξεων ως εναλλακτικών των γραμματίων είσπραξης 
των συνεργαζόμενων τραπεζών. Όπως αναφέρει, το 
internet banking είναι σήμερα το αποκλειστικό μέσο 
επαγγελματικών συναλλαγών.


