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Επιτάχυνση προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορούν (και) μηχανικούς ζητά το ΤΕΕ/
ΤΚΜ με επιστολή στον Α.Χαρίτση

EDITORIAL

Σχετικά περιορισμένες σε έκταση και αριθμό είναι οι βλάβες που υπέστησαν λόγω του μεγάλου 
σεισμού της 21ης Ιουλίου τα κτήρια και οι υποδομές στο νησί της Κω, γεγονός που πιθανότατα 
οφείλεται στα μέτρια μεγέθη των επιταχύνσεων. Οι βλάβες εστιάζονται στην πόλη της Κω, κυρίως 
σε παλαιότερα κτήρια και ιστορικές λιθόκτιστες κατασκευές. “Παρά το μεγάλο μέγεθος του σεισμού 
στην Κω Μ6.6 οι επιταχύνσεις (δύναμη που κτυπά τα θεμέλια των κατασκευών) είχαν μέτρια μεγέθη 
της τάξης των 0.16g με 0.20g, γεγονός που φαίνεται από την απουσία βλαβών στα σύγχρονα κτίρια 
και τις υποδομές του νησιού” δήλωσε στο Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο διευθυντής ερευνών του 
ΙΤΣΑΚ και πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Φυσικών Καταστροφών του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Βασίλης Λεκίδης.
Συνέχεια στη σελίδα 2...

Ενθαρρυντικά τα δεδομένα για τον δομικό ιστό της Κω, σύμφωνα με το ΙΤΣΑΚ

Βγήκαμε στις αγορές μετά από τριετή απουσία. 
Πανηγυρίστε ελεύθερα, μη συγκρατείτε τον 
ενθουσιασμό σας. Το γεγονός ότι πρώην PIGS, 
όπως η Πορτογαλία, δανείζονται προ πολλού με 
πολύ χαμηλότερα επιτόκια από το δικό μας 4,7% 
(1,2% συγκεκριμένα η Λισαβόνα), ουδόλως κάνει 
το αυτί μας να ιδρώνει. Ζούμε άλλωστε στη χώρα 
όπου συχνά -και δυστυχώς- δεν προσπαθούμε 
να εμβαθύνουμε στην ουσία της κάθε είδησης, 
παρά την καταπίνουμε αμάσητη, ενδεχομένως 
επειδή λαχταράμε (τόσο πολύ πλέον!) τις καλές 
ειδήσεις. Όπως και να χ́ει, σε σχέση με άλλα 
καλοκαίρια -μην ξεχνάτε το πονεμένο θέρος 
του 2015, του ...σιβυλλικού δημοψηφίσματος 
και των capital controls- η επάνοδός μας 
στις αγορές δίνει στο φετινό μια ευχάριστη 
νότα. Χωρίς ωστόσο να προοιωνίζεται έναν 
ευκολότερο Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος σίγουρα 
θα είναι αν όχι πιο δύσκολος, τουλάχιστον εξίσου 
δύσκολος με εκείνους των περασμένων ετών. 
Γί  αυτό, πριν από τις φθινοπωρινές μάχες, 
μας πρέπει η κερδισμένη μας ανάπαυλα. Την 
κερδίσαμε τον φετινό “εχθρικό” χειμώνα και τη 
δικαιούμαστε “προκαταβολή” για τον χειμώνα 
που έπεται. Στη μεγαλύτερη διάρκεια του 
επόμενου μήνα, τα μέσα επικοινωνίας του ΤΕΕ/
ΤΚΜ θα παραμείνουν “κλειστά λόγω διακοπών” 
μαζεύοντας δυνάμεις. Μέχρι το τέλος Αυγούστου, 
που θα τα ξαναπούμε, παραμονές της μεγάλης 
έκθεσης του Σεπτεμβρίου, στην οποία μάλιστα το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ θα διαθέτει περίπτερο, για πρώτη φορά 
μετά από πολλά χρόνια, ευχόμαστε σε όλους 
τους συναδέλφους ένα καλό καλοκαίρι, γεμάτο 
ξέγνοιαστες στιγμές και αμέριμνα “τώρα”.

Σημαντικές καθυστερήσεις και έντονη γραφειοκρατία σημειώνονται σε κρίσιμους για τους 
μηχανικούς τομείς, όπως τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
όπως επισημαίνεται σε επιστολή της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον αναπληρωτή 
υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, με την οποία το Τμήμα ζητά τη συμβολή του 
για την επιτάχυνση των διαχειριστικών διαδικασιών, αλλά και τον προγραμματισμό συνάντησης με 
την ευκαιρία της 82ης ΔΕΘ.  Ειδικότερα, μέχρι σήμερα σε τρεις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, 
στις οποίες έχουν ενταχθεί εκατοντάδες συνάδελφοι μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, δεν έχουν ξεκινήσει οι 
διαδικασίες εκταμίευσης των κονδυλίων. Πρόκειται για τις δράσεις «Ενίσχυση της αυτοπασχόλησης 
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» και «Ενίσχυση Πολύ 
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους είσοδο τους στις νέες 
αγορές». Επίσης αναφέρονται καθυστερήσεις:

-Στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», όπου δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου 
δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη μηχανικών, οι οποίοι βρίσκονται στον προσωρινό κατάλογο 
ως εν δυνάμει δικαιούχοι από το Φεβρουάριο του 2017. Ακόμη, δεν έχει ολοκληρωθεί η οριστική 
ένταξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων τα αποτελέσματα είχαν ανακοινωθεί 
τον Οκτώβριο του 2016.

-Στο πρόγραμμα για την ενίσχυση των Τουριστικών Επιχειρήσεων, όπου η έναρξη αξιολόγησης 
καθυστερεί για πάνω από ένα χρόνο.

-Στην έναρξη του προγράμματος «Εξοικονόμησης κατ’ οίκον» και
-Στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής ΕΔΩ

Εξαιρούνται από την υποχρέωση για  POS οι παρέχοντες υπηρεσία αποκλειστικά σε επιχειρήσεις
H υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και 

εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο 
πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που 
περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθ. 452231/2017 KYA. Περισσότερα ΕΔΩ. 

Πηγή: Taxheaven Δείτε περισσότερα ΕΔΩ.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Epitaxysh_ESPA_2014-2020.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/POS_%C5%E3%EA%FD%EA%EB%E9%EF%F2%2083942_2017.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/POS_%C5%E3%EA%FD%EA%EB%E9%EF%F2%2083942_2017.pdf
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ενημέρωση των μηχανικών για θέματα συνταξιοδότησης 
ζητά από τον διοικητή του ΕΦΚΑ το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Η εκτίμηση του ακινήτου δεν μπορεί να είναι κλειστό 
επάγγελμα 

Την αναλυτική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μηχανικών για 
θέματα συνταξιοδότησης, με την παράθεση αντιπροσωπευτικών 
παραδειγμάτων και τη σύνταξη πινάκων, ζητά από τον διοικητή του 
ΕΦΚΑ, Αθανάσιο Μπακαλέξη, η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
με επιστολή της. Οπως επισημαίνεται στην επιστολή, τα νέα δεδομένα 
που σχετίζονται με τις συντάξεις, νομοθετήματα και υποχρεώσεις που 
ανέλαβε η χώρα έναντι των δανειστών, δημιουργούν ένα δαιδαλώδες 
πλαίσιο και πλήρη σύγχυση στους ενδιαφερόμενους. Οι μηχανικοί, 
που μέχρι πρότινος ήταν ασφαλισμένοι σε ένα υγιές και δυναμικό 
ταμείο , που τους εξασφάλιζε αξιοπρεπή απόσυρση από την ενεργό 
δράση, δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει και τι έχουν να αντιμετωπίσουν.  
Αυτή η ασάφεια ταλανίζει τόσο τους υφιστάμενους συνταξιούχους, 
για το ύψος των τυχόν περικοπών στις συντάξεις τους,  όσο και τους 
συναδέλφους που πρόκειται να βγουν το επόμενο διάστημα στη 
σύνταξη ή βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής σύνταξης.

Την παράξενη επιμονή του υπουργείου Οικονομίας να αφήσει το ΤΕΕ 
έξω από τη διαδικασία των εκτιμητών ακινήτων, επισημαίνει ο πρόεδρος 
του επιμελητηρίου, Γεώργιος Στασινός, τονίζοντας ότι “η εκτίμηση του 
ακινήτου δεν μπορεί να παραμείνει ένα κλειστό επάγγελμα”. Με αφετηρία 
το γεγονός ότι από τις 3 Αυγούστου 2017 ξεκινά η εφαρμογή του νέου 
θεσμικού πλαισίου για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, ο Γιώργος 
Στασινός, απευθύνοντας χαιρετισμό στις εργασίες ημερίδας σχετικής 
θεματολογίας του ΤΕΕ, υπογράμμισε ότι, ενώ στη διαδικασία αναμένεται 
να ενταχθούν 300.000 έως 400.000 υποθέσεις, στη χώρα εξακολουθούν 
να υπάρχουν λιγότεροι από 600 πιστοποιημένοι εκτιμητές! «Το ΤΕΕ έχει 
κάνει εδώ και 1,5 χρόνο, σημαντική προσπάθεια και αίτηση διαπίστευσης 
του ΤΕΕ, για να πιστοποιεί εκτιμητές ακινήτων. Και η Πολιτεία το αρνείται» 
είπε ο Γ. Στασινός και επισήμανε ότι: «Στη χώρα, που συζητάμε συνέχεια 
κατ΄ απαίτηση των δανειστών για το άνοιγμα των επαγγελμάτων, ειδικά 
για το άνοιγμα του επαγγέλματος του μηχανικού, που περιλαμβάνει 
110.000 επιστήμονες χωρίς δουλειά και συζητάμε αν είναι ανοιχτό ή όχι, 
έχουμε ταυτοχρόνως λιγότερους από 600 πιστοποιημένους εκτιμητές 
ακινήτων». 

Ενθαρρυντικά τα δεδομένα για τον δομικό ιστό της Κω, 
σύμφωνα με το ΙΤΣΑΚ

 Σύμφωνα με τον Βασίλη 
Λεκίδη, οι επιταχύνσεις 
που κατεγράφησαν 
είναι χαμηλότερες από 
τη τιμή της ζώνης του 
Αντισεισμικού Κανονισμού 
για το νησί της Κω, που 
έχει τιμή 0.24g. Έτσι 
παρουσιάζονται βλάβες 
μόνο στην τοιχοποιία 
και καθόλου βλάβες στα 
δυτικά του νησιού, όπου 
οι επιταχύνσεις πέφτουν απότομα στα 0.10g. ”Οι βλάβες στο λιμάνι 
οφείλονται αφενός στην εγγύτητα του ρήγματος και πιθανόν στην 
κατευθυντικότητα της σεισμικής ενέργειας, που προκάλεσε μετατόπιση 
του κρηπιδώματος. Το κτήριο εντός του χώρου του λιμανιού, που είχε τη 
μεγαλύτερη καταστροφή, ήταν κατασκευασμένο με βάση τους παλιούς 
αντισεισμικούς κανονισμούς. Γενικότερα, τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα 
στα παράλια του νησιού δεν δείχνουν να είναι στατικά επικίνδυνα, αφού 
δεν έχουν υποστεί βλάβες στο φέροντα οργανισμό τους” πρόσθεσε. 

Με βάση τα πρώτα σεισμολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι στην 
προκειμένη περίπτωση ενεργοποιήθηκε το δυτικότερο τμήμα από το 
μεγάλο ρήγμα διευθύνσεως Α-Δ  το οποίο καταλήγει στην πόλη της Κω 
ξεκινώντας από την Αλικαρνασσό. Ταυτόχρονα η Μονάδα Έρευνας του 
ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ  εκτίμησε την μέγιστη εδαφική επιτάχυνση της ισχυρής  
κίνησης στην πόλη της Κω μεταξύ 0.16 και 0.20g. Οι επιταχύνσεις που 
εκτιμήθηκαν με βάση το χάρτη αισθητότητας και του σεισμικού σεναρίου 
κυμαίνονται μεταξύ 0.16g-0.20g και είναι μικρότερες από τη τιμή ζώνης 
που ανήκει η Νήσος Κως, αg=0.24g σύμφωνα με τον Αντισεισμικό 
κανονισμό του 1995 και του 2003. Στα δυτικά του νησιού η δύναμη αυτή 
ήταν μικρότερη και στα παράλια της Τουρκίας η τιμή υπολογίζεται στο 
0.20g. H Κως, όπως επίσης η Κρήτη, η Μυτιλήνη και η Ρόδος βρίσκονται 
στη ίδια ζώνη του αντισεισμικού κανονισμού. Ως σημαντικότερες 
αστοχίες αναφέρονται η κατάρρευση τμήματος της ανατολικής κόγχης 
του ιερού του Ναού Αγίου Νικολάου (κατασκευασμένου το 1937-1939 
σε αντικατάσταση παλαιότερου ναού του 1862 που είχε και αυτός 
καταστραφεί ανεπανόρθωτα από σεισμό το 1933) και σημαντικές ζημιές 
στο τέμενος Defterdar (αρχικά κατασκευασμένου περί το 1786) στην 
πλατεία Ελευθερίας.

Κλιμάκιο του ΙΤΣΑΚ από διάφορες ειδικότητες βρίσκεται στο νησί της 
Κω με σκοπό να συνδράμει στις επιτόπου μετασεισμικές μελέτες της 
περιοχής.

Διαβάστε περισσότερα και δείτε ενδιαφέρον οπτικό υλικό ΕΔΩ

...συνέχεια από τη σελίδα 1

Αναρτήθηκαν οι εισφορές Ιουνίου του ΕΦΚΑ
Αναρτήθηκαν οι εισφορές Ιουνίου 2017 των  αυτοαπασχολουμένων 

και ελεύθερων επαγγελματιών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
του Οργανισμού. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν 
τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ στη διεύθυνση www.efka.gov.gr, 
προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, 
να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το 
ειδοποιητήριο πληρωμής. 
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http://www.teetkm.gr/prokatarktikh-ekthesh-monadas-erevnas-itsak-oasp-sxetika-me-to-seismo-sthn-kw-stis-2172017/
www.efka.gov.gr
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Οι θέσεις του ΤΕΕ για το Ν/Σ περί τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης

«Σκεφτόμαστε διαφορετικά-Πράττουμε επιχειρηματικά» 
το σύνθημα της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας- 
Επιχειρηματικότητας- Καινοτομίας 

Τι προβλέπεται για τον νέο Κανονισμό Προεκτιμώμενων 
Αμοιβών Μελετών

Τις θέσεις του ΤΕΕ σε σχέση με το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και ειδικά όσον αφορά στο άρθρο 46, παρουσίασαν στο 
κοινοβούλιο οι πρόεδροι της ΔΕ, Γιώργος Στασινός και της Αντιπροσωπείας, 
Αντωνία Μοροπούλου, τονίζοντας ότι “η αναγνώριση των ενιαίων και 
αδιάσπαστων τίτλων σπουδών των πολυτεχνείων, πολυτεχνικών σχολών 
και τμημάτων αυτών ως μεταπτυχιακού επιπέδου, αποτελεί πάγιο 
αίτημα του επιμελητηρίου τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον”. Επίσης 
επισημάνθηκε ότι η ανάληψη τεχνικής ευθύνης κατά την άσκηση των 
τεχνικών επαγγελμάτων διαβαθμίζεται ανάλογα με το επίπεδο σπουδών, 
ήτοι: οι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού 
επιπέδου, Πολυτεχνείου ή Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής κατατάσσονται 
στο 7ο επίπεδο του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, ενώ 
οι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Μηχανικών ΤΕ κατατάσσονται στο 6ο. Οι 
θέσεις του ΤΕΕ κατατέθηκαν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην 
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Με το σύνθημα «Σκεφτό-
μαστε διαφορετικά- Πράττουμε 
Επιχειρηματικά» το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
«επενδύει» στον τομέα του επιχειρείν 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 
για την επόμενη διετία 2017-2019. 
Στην κατεύθυνση αυτή, για δεύτερη συνεχή περίοδο (2014-2016 η 
πρώτη), συγκροτήθηκε η Μόνιμη Επιτροπή (ΜΕ) Ανταγωνιστικότητας-
Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας, που έχει ως κεντρικό στόχο την 
προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
ειδικότερα των νέων μηχανικών, προκειμένου να ξεφύγουν από τα 
στεγανά του επαγγέλματος ανοίγοντας νέους διεξόδους στη δραστηριότητά 
τους και στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την αξιοποίηση των γνώσεων 
τους. Η σύνδεση εκπαίδευσης μηχανικών-επιχειρηματικότητας με τη 
συνεργασία και αρωγή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η ενημέρωση για χρηματοδοτικά 
προγράμματα ενίσχυσης των μηχανικών, η συνεργασία με φορείς 
της Κεντρικής Μακεδονίας, η προβολή επιτυχημένων επιχειρήσεων 
που διοικούνται από μηχανικούς στο χώρο της παραγωγής και των 
υπηρεσιών, η διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης για σύγχρονα θέματα 
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις εξελίξεις και τις 
δεξιότητες που καλείται να διαθέτει ο μηχανικός στη σημερινή εποχή και 
η προβολή θέσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα θέματα τις επιχειρηματικότητας 
αποτελούν τις βασικούς άξονες του προγραμματισμού της Μ.Ε., ο οποίος 
παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ την 
Τρίτη 25/7/2016.  Περισσότερα στο blog του ΤΕΕ, ΕΔΩ. 

Την ενοποίηση των τριών εκδόσεων του κανονισμού προεκτιμώμενων 
αμοιβών μελετών του Ν. 3316/05, με επικαιροποίηση βάσει της 
ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας (Ν. 4412/16 και Ν. 4014/11), 
κομίζει ο νέος σχετικός κανονισμός. Η σχετική απόφαση του 
υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ Β 
2519/20.07.2017, Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017) «Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της 
παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)»). 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων 
Μελετών (ΣΕΓΜ), στην απόφαση ορίζεται ρητώς -όπως είχε ζητηθεί 
από τον ΣΕΓΜ- η υποχρεωτική εφαρμογή του Κανονισμού για όλες τις 
συμβάσεις του Ν. 4412/2016 (βλ. Άρθρο ΓΕΝ.1). Ο νέος Κανονισμός 
εφαρμόζεται υποχρεωτικά στον υπολογισμό προεκτιμώμενων 
αμοιβών σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με χρόνο έναρξης την 
30.7.2017 και μετέπειτα. Τέλος, αναφέρεται ότι η Υπουργική Απόφαση 
υπ’ αριθ. 15649/5.4.2016 (Β΄ 923) σχετικά με την «Έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της ΕΚΧΑ 
Α.Ε. των μελετών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο 
υπόλοιπο της χώρας» εξακολουθεί να ισχύει. 

Παρατείνεται έως 23/9 η προθεσμία για τις δηλώσεις 
αυθαιρέτων με βάση τον νόμο 4178

Παρατείνεται για 60 ημέρες, έως τις 23 Σεπτεμβρίου, η προθεσμία 
υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 για τις αυθαίρετες κατασκευές. 
Η νέα παράταση για τις δηλώσεις αυθαιρέτων σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο δημοσιεύθηκε ήδη σε ΦΕΚ (Β’ 2537/21.07.2017). Είχε 
προηγηθεί την προηγούμενη Πέμπτη, αμέσως μετά τη συνεδρίαση 
του υπουργικού συμβουλίου, διαρροή του Μεγάρου Μαξίμου με non 
paper σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της κυβέρνησης το 
επόμενο διάστημα όπου μεταξύ άλλων αναφερόταν ότι το νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα αυθαίρετα είναι μεταξύ των 
νομοθετικών πρωτοβουλιών που η κυβέρνηση επεξεργάζεται και θα 
καταθέσει μετά την εκκίνηση των εργασιών της Βουλής στο τέλος 
Αυγούστου. 

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, η παράταση θα είναι διάρκειας 60 
ημερών, οπότε και θα είναι εφικτή η τακτοποίηση με το ισχύον νομικό 
πλαίσιο (Ν.4178/2013), μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τις 10 Ιουλίου το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος έχει έτοιμο  νέο πληροφοριακό σύστημα για την εφαρμογή 
του νέου νόμου, το οποίο θα ενεργοποιηθεί μόλις αυτός ψηφισθεί  και 
εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση, παράλληλα με τη λειτουργία 
του υφιστάμενου συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων του νόμου 4178.

Πηγή: CC BY-SA 3.0 Nick Youngson

http://www.teetkm.gr/skeftomaste-diaforetika-prattoume-epixeirhmatika/
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η Μ.Ε. Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ ενημερώνει τους συναδέλφους μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ ότι 
στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Ενίσχυση της Αυταπασχόλησης 
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος’’ του ΕΠΑνΕΚ, 
ΕΣΠΑ 2014-2020 στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν και μηχανικοί 
ότι, :

α) Εκδόθηκαν από την ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ , συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις 
με διευκρινίσεις επί του περιεχομένου προγράμματος. Δείτε το 
σχετικό ΕΔΩ.

β) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr 
ενημερωτικό video με τα βασικά σημεία του προγράμματος. Δείτε το 
ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του 
πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων στην 
διεύθυνση www.ependyseis.gr  και με δυνατότητα υποβολής σε 
τρεις κύκλους:

Η πρώτη περίοδος υποβολής ξεκίνησε ήδη στις 5 του μηνός και λήγει 
στις 9 Αυγούστου, ενώ η δεύτερη ξεκινά στις 6 Σεπτεμβρίου και λήγει 
στις 11 Οκτωβρίου του 2017. Για την τρίτη περίοδο υποβολής, αιτήσεις 
γίνονται δεκτές από τις 8 Νοεμβρίου μέχρι και τις 13 Δεκεμβρίου του 
τρέχοντος έτους.  

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ,  ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Τα κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών  επιστημονικής και τεχνολογικής 
έρευνας των επιχειρήσεων καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 
που αναμενόταν εδώ και καιρό από την επιχειρηματική κοινότητα, η 
οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 
Β’ 2351/ 11.07.2017).

Η ΚΥΑ αυτή αποτελεί σημαντικό θεσμικό εργαλείο για τη στήριξη 
καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω της φοροαπαλλαγής που παρέχεται για 
δαπάνες ερευνητικού εξοπλισμού και επιστημονικών οργάνων. Ενισχύει 
επίσης το νομικό πλαίσιο υλοποίησης όλων των έργων κρατικών 
ενισχύσεων και υποδομών στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας.

Αναλυτικότερα, η απόφαση αυτή σε συνδυασμό με τον Φορολογικό 
Κώδικα, προβλέπει οι δαπάνες που σχετίζονται με αποσβέσεις εξοπλισμού, 
ο οποίος χρησιμοποιείται για τις ανάγκες υλοποίησης ερευνητικών 
έργων, να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά 
τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά 30%.

Η απόφαση είναι πραγματικά σημαντική τόσο για τις επιχειρήσεις 
όσο και για τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς και τα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διότι συμπληρώνει την εξαιρετικά ευνοϊκή 
ρύθμιση του νόμου που ψηφίστηκε το 2016 και αφορά «αυξημένες 
αποσβέσεις με συντελεστή 40% του εξοπλισμού και των οργάνων, 
που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας». Ως συνέπεια αυτής της ρύθμισης, στη μέση 
διάρκεια ζωής ενός ερευνητικού έργου αποσβένονται πλήρως οι 
δαπάνες που προκύπτουν και εάν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο 
έργο, ο ωφελούμενος μπορεί να επιχορηγηθεί για το σύνολο της 
σχετικής επιλέξιμης δαπάνης. Επιπρόσθετα διευρύνονται τα κριτήρια 
χαρακτηρισμού των εν λόγω δαπανών και εισάγονται σαφείς και 
πιο ευνοϊκές για καινοτόμες επιχειρήσεις διατάξεις, καθώς πλέον 
συμπεριλαμβάνονται οι αποσβέσεις για κτίρια και λειτουργικές δαπάνες.

Η ΚΥΑ αφορά ολόκληρο το οικονομικό έτος 2017 και εντεύθεν. Το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ πρόκειται σύντομα να διατυπώσει θέσεις και παρατηρήσεις 
επί της ΚΥΑ, μέσω της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας- Επιχειρηματικότητας-
Καινοτομίας.

Οι προθεσμίες για το πρόγραμμα αυτοαπασχόλησης 
πτυχιούχων του ΕΣΠΑ 

Στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων έρευνας και 
τεχνολογίας μέσω φοροαπαλλαγών

Επικαιροποίηση της μελέτης του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τον λιγνίτη

Ελέγχους σε παλιά κτήρια προανήγγειλε ο ΟΑΣΠ

Ξεκίνησε ήδη από πλευράς του Τεχνικού Επιμελητηρίου /Τμήματος 
Δυτικής Μακεδονίας, η διαδικασία για την επικαιροποίηση της 
παλαιότερης μελέτης του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη συνεισφορά του λιγνίτη 
στην τοπική και εθνική οικονομία. Στόχος του φορέα είναι η μελέτη 
να είναι έτοιμη εντός του επόμενου τριμήνου, δηλαδή μέχρις ότου να 
ξεκινήσει το market test της κυβέρνησης, για τις λιγνιτικές μονάδες 
στις οποίες θα μπει «πωλητήριο», σύμφωνα με το energypress.gr. 

Ελέγχους σε παλαιά κτήρια, κυρίως τουριστικών περιοχών, 
προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας. «Ευθύνες 
οπωσδήποτε υπάρχουν» είπε ο κ. Λέκκας για το μοιραίο μπαρ στην Κω, 
που κατέρρευσε μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,6 Ρίχτερ, τραυματίζοντας, 
θανάσιμα δύο τουρίστες, Μιλώντας δε στον realfm 97,8 προανήγγειλε 
ελέγχους κυρίως σε παλαιά κτήρια τουριστικών περιοχών, που είναι 
χώροι συνάθροισης. «Αυτό το τραγικό συμβάν θα αποτελέσει, από εδώ 
και πέρα, ένα χώρο δράσης και του ΟΑΣΠ αλλά και των εμπλεκόμενων 
φορέων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: antagonistikotita.gr

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20170724_SYXNES_ERWTISEIS_B_KYKLOS.pdf
www.antagonistikotita.gr
https://www.youtube.com/watch?v=kpvOpfQtLjQ
www.ependyseis.gr
www.antagonistikotita.gr
www.espa.gr
http://www.e-kepa.gr/frontend/index.php
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Ως παραδοσιακή αγορά τροφίμων και σε καμία περίπτωση ώς mall, θα 
λειτουργήσει σε δύο-τρία χρόνια από σήμερα η Αγορά Μοδιάνο, όπως 
ξεκαθαρίζει σε συνέντευξή του στη “Μακεδονία της Κυριακής” ο Σάμι 
Φάις, επικεφαλής της One Outlet,  που πλειοδότησε στο διαγωνισμό του 
ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του 43,63%, που κατείχε το δημόσιο στη Μοδιάνο. 
Σύμφωνα με τον κ.Φάις, η φημολογία περί μετατροπής της Aγοράς σε 
πολυκατάστημα λιανικής είναι μάλλον κακόβουλη και μακριά από τους 
σχεδιασμούς της εταιρείας. Tο συνολικό ύψος της επένδυσης για την 
αναπαλαίωση της αγοράς μπορεί να φτάσει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ. 
Διαβάστε τη συνέντευξη ΕΔΩ.

Ξεκίνησαν στις 21 Ιουλίου 
οι εργασίες διάνοιξης και 
της δεύτερης σήραγγας 
στη γραμμή της επέκτασης 
προς Καλαμαριά του Μετρό 
Θεσσαλονίκης. Πρόκειται 
για σήραγγα μήκους 4,8 
χιλιομέτρων, κατά μήκος 
της οποίας αναμένεται να κατασκευαστούν συνολικά πέντε σταθμοί. 
Η διάνοιξη της πρώτης από τις δύο δίδυμες σήραγγες της επέκτασης 
του μετρό προς Καλαμαριά, είχε ξεκινήσει πριν από δύο μήνες και η 
κατασκευή της συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς: ο πρώτος μετροπόντικας 
(ΤΒΜ) έχει ήδη διανοίξει τον σταθμό “Νέα Κρήνη” και προχωρεί προς 
τον επόμενο σταθμό.«Σήμερα, το Μετρό Θεσσαλονίκης βρίσκεται 
στην κυριολεξία σε πλήρη εξέλιξη προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτή 
η πραγματικότητα, που μας οδηγεί ολοένα και περισσότερο στην 
ολοκλήρωση του έργου και την απόδοση του στην τοπική κοινωνία, 
δε θυμίζει σε τίποτα την εικόνα που είχε το έργο μέχρι πρότινος. 
Συγκεκριμένα, από την εκκίνηση του έργου τον Μάρτιο του 2016 μέχρι 
σήμερα, έχει συντελεστεί μια κοσμογονία στο δίκτυο υποδομών και 
μεταφορών της Θεσσαλονίκης» δήλωσε ο πρόεδρος της “Αττικό Μετρό 
ΑΕ”, Γιάννης Μυλόπουλος.

Ως παραδοσιακή αγορά τροφίμων θα λειτουργήσει η 
Μοδιάνο, ξεκαθαρίζει ο αγοραστής

Ξεκίνησε η διάνοιξη και της δεύτερης σήραγγας του Μετρό 
στην επέκταση Καλαμαριάς

Μπουτίκ ξενοδοχείο το “Όλυμπος Νάουσα” το 2019

Ασυμφωνία ...απόψεων για το οικονομικό αρχείο του ΟΑΣΘ

Σε μπουτίκ ξενοδοχείο δυναμικότητας 50 δωματίων θα έχει μετατραπεί 
το ιστορικό  «Ολυμπος Νάουσα», όταν το επιχειρηματικό σχήμα Grivalia 
Hospitality και «Μακεδονικά Ξενοδοχεία Α.Ε.» ολοκληρώσει την 
επένδυση εκσυχρονισμού και επέκτασης (ύψους 7 εκατ. ευρώ κατά 
πληροφορίες) του διατηρητέου κτηρίου. Το επιχειρηματικό σχήμα 
αναδείχθηκε πλειοδότης για την εξαγορά του κτηρίου έναντι του ποσού 
των 5,46 εκατ. ευρώ στον σχετικό διαγωνισμό που διενήργησε η 
Εurobank. Στο επιχειρηματικό σχήμα συμμετέχει κατά 65% η Grivalia 
Hospitality και κατά 35% η «Mακεδονικά Ξενοδοχεία Α.Ε.». Στόχος 
του σχήματος είναι η λειτουργία της μονάδας τη σεζόν του 2019. Το 
ακίνητο της Θεσσαλονίκης αποτελεί τη δεύτερη επενδυτική τοποθέτηση 
της Grivalia Hospitality εντός του 2017 και την πρώτη επί ελληνικού 
εδάφους. Από τη πλευρά της, η «Μακεδονικά Ξενοδοχεία A.E.» με 
την εμπορική επωνυμία Tor Hotel Group άνοιξε πρόσφατα ένα νέο 
πολυτελές ξενοδοχείο (Εagles Villas) δυναμικότητας 42 βιλών στην 
Ουρανούπολη της Χαλκιδικής, πραγματοποιώντας επένδυση που 
έφθασε τελικά τα 12,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία, συμφερόντων του κ. 
Κωνσταντίνου Τορνιβούκα, διαθέτει επίσης στην Ουρανούπολη το 
ξενοδοχείο Eagles Palace και στη Θεσσαλονίκη τις μονάδες The Excel-
sior και City Hotel.

Ψευδή και κακόβουλα χαρακτηρίζει η διοίκηση του Οργανισμού 
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) τα «δημοσιεύματα με 
αναφορές περί δήθεν εξαφάνισης οικονομικών στοιχείων του». Όπως 
επισημαίνει σε ανακοίνωσή του (26/7/2017), «το αληθές είναι ότι ο ΟΑΣΘ 
διατηρεί πλήρες και οργανωμένο αρχείο από της ιδρύσεώς του, το οποίο 
επανειλημμένα έχει τεθεί στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, 
ιδίως κατά τα τελευταία έτη». Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός γραμματέας 
Υποδομών και Μεταφορών, Θάνος Βούρδας, κατέθεσε καταγγελία στην 
εισαγγελία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διαταχθεί έρευνα για τυχόν 
μεταφορά υλικού από τα οικονομικά αρχεία του ΟΑΣΘ από πλευράς 
της διοίκησης του Οργανισμού. Με παραγγελία της εισαγγελέως 
Ποινικής Δίωξης και κατόπιν εντολής του προϊσταμένου της εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Λάμπρου Τσόγκα, η Αστυνομία διενεργεί 
αυτεπάγγελτη έρευνα για την υπόθεση. Το αδίκημα που ερευνάται 
είναι αυτό της υπεξαγωγής εγγράφων, πράξη που διώκεται σε βαθμό 
πλημμελήματος και επισύρει ποινή φυλάκισης έως δύο έτη. Δείτε το 
ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε το νέο νομοσχέδιο για τον ΟΑΣΘ  ΕΔΩ

26ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA 2017) θα 
πραγματοποιηθεί στο COEX (Convention Center and Dongdaemun 
Desing Plaza) στη Σεούλ, Κορέα, από τις 3 ως τις 10 Σεπτεμβρίου 
2017. Πληροφορίες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για την Ανοιχτή Επιστήμη (Open Science Fair 
2017), Εθνική Βιβλιοθήκη, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος, στην Αθήνα, 6 έως 8 Σεπτεμβρίου 2017. Πληροφορίες

13ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (ICLG13), 
διοργανώνουν η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 
και η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου 
Γουέστμινστερ, στο Λονδίνο, από 7 ως 9 Σεπτεμβρίου 2017. 
Πληροφορίες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUROMAT 2017 με  αντικείμενο τις εξελίξεις 
στον τομέα των υλικών στην Ευρώπη, θα διεξαχθεί στο «Concert 
Hall» της Θεσσαλονίκης, από 17 έως 22 Σεπτεμβρίου 2017. 
Πληροφορίες

Https://makthes.gr/%CF%83%CE%B5-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF-%CE%B8%CE%B1-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84/
http://voria.gr/elfinder/oasthdocument.pdf
http://www.uia2017seoul.archi  
http://www.opensciencefair.eu/  
www.lfme.gr
http://icgl13.westminster.ac.uk
http://euromat2017.fems.eu/
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Iκανοποίηση επικρατεί στη κυβέρνηση με την επιστροφή της χώρας, μετά από τρία χρόνια στις αγορές. Η χώρα μας άντλησε 3 δισ. ευρώ από την έκδοση του νέου 
πενταετούς ομολόγου, με την απόδοση να ορίζεται στο 4,625%. Οι προσφορές τόσο για τη νέα έκδοση, όσο και για την πρόταση ανταλλαγής και επαναγοράς των 
ομολόγων που λήγουν το 2019 ξεπέρασαν τα 6,5 δισ. ευρώ. Το κουπόνι του πενταετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,375% ενώ το ύψος της απόδοσης στο 
4,625%.  

Τη θέση ότι ισχύει στο ακέραιο η δέσμευση της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να κατευθυνθούν για την ανασκαφή και την ανάδειξη της 
Αμφίπολης ένα εκατ. ευρώ μέσω του Interreg και 1,5 εκατ. ευρώ από πόρους του νέου ΕΣΠΑ 2014- 2020, διατύπωσε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολος Τζιτζικώστας. Με αφορμή αρνητικά δημοσιεύματα για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε: «[...]Στην περίπτωση της Αμφίπολης, το 
υπουργείο Πολιτισμού είναι εκείνο που είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση του τεχνικού δελτίου του έργου και είναι γεγονός ότι μας εστάλη από την κεντρική 
υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού ένα τεχνικό δελτίο με σημαντικά κενά και σημαντικές παραλείψεις». Παράλληλα γνωστοποίησε ότι το εν λόγω τεχνικό 
δελτίο επιστράφηκε στο υπουργείο Πολιτισμού ώστε να γίνουν οι διορθώσεις και προσέθεσε ότι «όταν επιστρέψει το τεχνικό δελτίο από το υπουργείο Πολιτισμού 
διορθωμένο και σωστό τότε θα ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ».

Ο επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης με την εταιρία Dimera λαμβάνουν τα σήματα των εντύπων της ΠΗΓΑΣΟΣ “ΕΘΝΟΣ”, “ΕΘΝΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ και “ΗΜΕΡΗΣΙΑ” που 
τέθηκαν σήμερα σε αναγκαστικό πλειστηριασμό. Τα τρία σήματα κατακυρώθηκαν στην εταιρία του κ. Σαββίδη έναντι προσφοράς 3.580.000 ευρώ που ήταν και η 
μοναδική που υποβλήθηκε κατά τη διαδικασία στο Ειρηνοδικείο και μάλιστα λίγο πριν λήξει ο χρόνος για τις προσφορές που αφορούσαν τα τρία σήματα του Ομίλου 
Πήγασος.

Τους όρους και τις διαδικασίες για την αποδοχή νέων μελών στην Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (New Development Bank) ενέκρινε το διοικητικό της συμβούλιο, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, κατά την τρέχουσα περίοδο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΑΤ βρίσκεται στη φάση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της 1ης λίστας 
χωρών που θα μπορούν να ξεκινήσουν προκαταρκτικές συζητήσεις για την εισδοχή τους στην Τράπεζα. Η Ελλάδα θα εκπροσωπείται από έναν διοικητή και έναν 
αναπληρωτή διοικητή, ενώ θα πρέπει να αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από ένα διευθυντή και έναν αναπληρωτή του  που θα ορίζονται από την 
ομάδα χωρών (προφανώς της ΕΕ) στην οποία θα ενταχθεί η Ελλάδα.

 Στον αέρα μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, η οποία αναμένεται να προσδιοριστεί για το τελευταίο δεκαήμερο του 
Αυγούστου, βρίσκεται το ιστορικό φεστιβάλ των Δημητρίων, καθώς η διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, 
ώστε να πετύχει την έγκριση του καλλιτεχνικού προγράμματος της 52ης διοργάνωσης. 

Η Ελλάδα άντλησε 3 δισ. ευρώ από τις αγορές

ΠΚΜ: Εκτός ΕΣΠΑ η Αμφίπολη μέχρι να διορθωθεί το τεχνικό δελτίο του ΥΠΠΟ

Στον όμιλο Σαββίδη “Εθνος” και “Ημερησία”

ert.gr, 25/7/2017

ΜΑΚΕδΟνίΑ, 26/7/2017

voria.gr, 26/7/2017

SKai.gr, 20/7/2017

ΜΑΚΕδΟνίΑ, 26/7/2017

Πράσινο φως για την ένταξη της Ελλάδας στην τράπεζα των BriCS

Στον αέρα μέχρι νεωτέρας το φεστιβάλ των δημητρίων

Διαβάστε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

-”Σκεφτόμαστε διαφορετικά, Πράττουμε επιχειρηματικά”: Ο προγραμματισμός 
της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας για το 2017-2019
-Προκαταρκτική έκθεση μονάδας έρευνας ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ σχετικά με το σεισμό 
στην Κω στις 21/7/2017

-12 υποτροφίες για επιστήμες μηχανικών στο εξωτερικό
-Τα μαθήματα που πήρα δουλεύοντας δίπλα στον Steve Jobs
-Αποτελέσματα Βραβείων Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2017
-Πόλεις που χρησιμοποιούν μόνο ΑΠΕ ο στόχος της πρωτοβουλίας Global 
100%

-Οι δημιουργικές πόλεις ...αρέσουν στη UNESCO
-Tα μικροφύκη ...εργαστηρίου ίσως αποδειχτούν ο καλύτερος φίλος των 
κοραλλιογενών υφάλων

-Στις 31/10 στη Θεσσαλονίκη η μεγαλύτερη έκθεση πανεπιστημίων στον κόσμο

http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/politiki/thetiko-proto-vima-exodou-ikanopiisi-gia-tin-antlisi-3-dis-apo-tis-agores-video/
http://makthes.gr/%CF%80%CE%BA%CE%BC-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1-%CE%B7-%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81/
http://voria.gr/article/ston-savvidi-katakirothikan-tria-simata-entipon-tis-pigasos
http://www.skai.gr/news/finance/article/351535/prasino-fos-gia-edaxi-tis-elladas-stin-trapeza-ton-brics/#ixzz4nxQjviat
https://makthes.gr/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CE%BD%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB-%CF%84/
http://www.teetkm.gr/skeftomaste-diaforetika-prattoume-epixeirhmatika/
http://www.teetkm.gr/prokatarktikh-ekthesh-monadas-erevnas-itsak-oasp-sxetika-me-to-seismo-sthn-kw-stis-2172017/
http://www.teetkm.gr/prokatarktikh-ekthesh-monadas-erevnas-itsak-oasp-sxetika-me-to-seismo-sthn-kw-stis-2172017/
http://www.teetkm.gr/12-ypotrofies-gia-episthmes-mhxanikwn-sto-ekswteriko/
http://www.teetkm.gr/ta-mathhmata-pou-phra-douleyontas-dipla-ston-steve-jobs/
http://www.teetkm.gr/apotelesmata-vraveiwn-arxitektonikhs-sadas-pea-2017/
http://www.teetkm.gr/poleis-pou-xrhsimopoioyn-mono-ape-o-stoxos-ths-prwtovoulias-global-100/
http://www.teetkm.gr/dhmiourgikes-poleis-unesco/
http://www.teetkm.gr/mikrofykh-ergasthriou-filos-twn-koralliogenwn-yfalwn/
http://www.teetkm.gr/stis-3110-sth-thessalonikh-h-megalyterh-ekthesh-panepisthmiwn-ston-kosmo/
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καλό καλοκαίρι!
Δείτε το πρόγραμμα εξυπηρέτησης μηχανικών για το καλοκαίρι
για θέματα αυθαιρέτων και ΝΟΚ στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Το επόμενο τεύχος της ηλεκτρονικής ενημέρωσης
θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη, 24 Αυγούστου.

www.tkm.tee.gr

