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“Αν δεν κάνουμε κάτι άμεσα, το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης ούτε σαν μαρίνα θα μείνει” 
έχει υποστηρίξει ο Γιάννης Μπουτάρης. Μπορεί 
η πρόβλεψη να ακούγεται υπερβολική για ένα 
λιμάνι με τόσο στρατηγική θέση, που παρουσιάζει 
τα καλύτερα οικονομικά μεγέθη της ιστορίας 
του, αλλά δυστυχώς δεν απέχει πολύ από την 
πραγματικότητα.
Το λιμάνι δεν αναπτύσσεται. Διοικήσεις και 
κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά τα αιτήματα 
παραμένουν ίδια: επέκταση έκτης προβλήτας 
(επείγον έργο που έπεσε σε “μπλόκα” επί 
κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και 
ΣΥΡΙΖΑ, για το οποίο μάλιστα υπήρχε από 
το 2006 εγκεκριμένη χρηματοδότηση 150 
εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ), σύνδεση με οδικό 
και σιδηροδρομικό δίκτυο (χωρίς σχόλια), 
προσλήψεις. Eνώ κάποιοι μικρομέτοχοι δηλώνουν 
την πρόθεσή τους να παραιτηθούν του μερίσματος 
για να έχει διαθέσιμα το λιμάνι, το ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε 
φέτος τριπλάσιο μέρισμα από αυτό που πρότεινε 
η διοίκηση- 1,95 ευρώ/μετοχή (“καπάκι” στο 
προηγούμενο θηριώδες μέρισμα των 4 ευρώ/
μετοχή). Λιμάνι- πορτοφόλι. Κατά μια “πονηρή” 
θεωρία, δύσκολα επαληθεύσιμη, ο λόγος που η 
Θεσσαλονίκη αφήνεται στην απαξίωση σχετίζεται 
με την ικανοποίηση της COSCO, που ουδόλως 
θετικά θα έβλεπε έναν ισχυρό ανταγωνιστή σε μια 
γεωγραφικά ευνοϊκότερη θέση...
Ακόμη και τώρα υπάρχουν εκείνοι που 
υποστηρίζουν ότι μπορούμε να αναπτύξουμε 
το λιμάνι μόνοι μας. Μακάρι. Ποιος δεν θα το 
ήθελε; Κόντρα στα ευχολόγια όμως, υπάρχουν 
και οι επιταγές της σκληρής πραγματικότητας. Τη 
θαλάσσια μεταφορά την ελέγχουν πέντε-δέκα 
ονόματα παγκοσμίως και η Θεσσαλονίκη δεν θα 
μπορέσει ποτέ να αποκτήσει τη δική της θέση 
στον ήλιο χωρίς στρατηγική συνεργασία με 
κάποιον από αυτούς. Δεν μιλάμε για ξεπούλημα. 
Και δεν είναι όλα άσπρο- μαύρο. Το μόνο σίγουρο, 
εκτός από τον θάνατο και την ...εφορία, είναι ότι 
οι διαδοχικές καθυστερήσεις και παλινωδίες 
σε τόσα ζητήματα, σε μια περίοδο που τα νεύρα 
επιχειρηματιών και πολιτών είναι σπασμένα, δεν 
ωφελούν. 

EDITORIAL

Με παιδιά γιόρτασε το ΤΕΕ/ΤΚΜ την ημέρα περιβάλλοντος 

ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση για τον διακανονισμό του Ν.4321/2015

Σε μία πραγματική γιορτή εξελίχθηκαν οι πραγματικά πετυχημένες δράσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο 
του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Μικροί μαθητές ανέδειξαν τη περιβαλλοντική 
ευαισθησία και γνώσεις τους και παράλληλα έμαθαν για το πώς μπορεί να προστατευθεί το περιβάλλον. 
Έπαιξαν, γέλασαν, πληροφορήθηκαν και σίγουρα έφυγαν πολύ πιο ενημερωμένοι σχετικά με το περιβάλλον. 
Οι μαθητές δεν έκρυψαν τη χαρά τους για τη συμμετοχή τους. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στον 
Κήπο των Εποχών της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, το βράδυ ο καιρός τα έκανε… μούσκεμα 
με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η συναυλία που είχε προγραμματιστεί. 

Τα περίπου 100 παιδιά που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για το 
περιβάλλον, όπως: «Καθώς περνώ τον δρόμο, τα σκουπίδια ανακυκλώνω». «Μη χρησιμοποιείτε πια 
αυτοκίνητο! Χρησιμοποιήστε τα ποδήλατα ή πάτε κάπου με τα πόδια». «Προστατεύω το περιβάλλον για ένα 
καλύτερο μέλλον για όλους». 

Ήταν μαθητές της πέμπτης και έκτης τάξης του 87ου δημοτικού σχολείου, που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης, την ομάδα φοιτητών «Students for Sustainabil-
ity» του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (και συγκεκριμένα του “MSc in Environmental Management and 
Sustainability”) και τον περιβαλλοντικό σύλλογο «Φίλοι του Δάσους». Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν επίσης 
περίπου 15 εθελοντές φοιτητές, από την Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ, το τμήμα Νηπιαγωγών του ΑΠΘ, την 
Πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ, αλλά και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Τα παιδιά έφτιαξαν μόνα τους ανακυκλωμένο χαρτί, έπαιξαν ένα ιδιόμορφο «πράσινο» τζένγκα απαντώντας 
σε ερωτήσεις περιβαλλοντικού περιεχομένου κάθε φορά που τραβούσαν ένα «τουβλάκι», έκαναν ισορροπία 
πάνω σε ιμάντα και έγραψαν τα μηνύματά τους για το περιβάλλον πάνω στο πανό. Φεύγοντας από τον χώρο 
του Κήπου των Εποχών, όπου πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις, πήραν από ένα αναμνηστικό δίπλωμα 
καθώς και μία σελίδα ανακυκλωμένο χαρτί. 
Συνέχεια στη σελίδα 2...

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, το ΤΣΜΕΔΕ ενημερώνει ότι οι ασφαλισμένοι είναι πλέον δυνατόν να 
υποβάλλουν το αίτημα που αφορά την ρύθμιση ληξιπροθέσμων ασφαλιστικών οφειλών του (Ν.4321/15), 
μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ταμείου μέχρι και την 26/06/2015. Σημειώνεται ότι το ηλεκτρονικό 
σύστημα υποδοχής των αιτήσεων διακανονισμού θα κλειδώσει αυτόματα βάσει προδιαγραφών 
προγράμματος στις 24:00 (26/06/2015). Για την υποβολή της αίτησής, είναι απαραίτητο ο ασφαλισμένος να 
είναι «πιστοποιημένος» χρήστης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και κατά συνέπεια να έχει κάνει «εγγραφή» 
και «ενεργοποίηση» του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Περισσότερα ΕΔΩ 

www.tsmede.gr


2

ΤΕΥΧΟΣ

13
11 IOYN 2015

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

«Τα παιδιά είναι οι πιο ευαίσθητοι δέκτες και οι καλύτεροι πομποί. Για αυτό 
και είναι βασικό να ευαισθητοποιήσουμε πρώτα από όλα τους νέους, ώστε να 
σέβονται και να αγαπούν το περιβάλλον»: με τη φράση αυτή, ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους οι φετινές 
εκδηλώσεις του Τμήματος για το περιβάλλον εστίασαν στα παιδιά.

O πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γεώργιος Μπανιάς, σημείωσε: «Το περιβάλλον, όπως και όλα τα 
προβλήματα που ταλανίζουν τη σύγχρονη εποχή, είναι θέμα αντιμετώπισης, 
κουλτούρας και συμμετοχικότητας. Αυτό που προσπαθούμε σήμερα στο ΤΕΕ/
ΤΚΜ είναι να δραστηριοποιήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε μικρά παιδιά, 
έτσι αύριο μεθαύριο που θα γίνουν ενεργοί πολίτες, να σέβονται το περιβάλλον 
και να συνεργάζονται μεταξύ τους προς τη κατεύθυνση της ορθολογικής 
διαχείρισης των απορριμμάτων».

Από την πλευρά της, η υπεύθυνη της Οργανωτικής Επιτροπής Μαρία 
Λαμπρίδη, εκπρόσωπος της ομάδας «Students for Sustainability», επισήμανε 
ότι το μήνυμα που θέλουν να μεταδώσουν οι φοιτητές, με τη συμμετοχή τους 
σε αυτή την προσπάθεια, είναι ότι «το ενδιαφέρον για τη διαρκή περιβαλλοντική 
εκπαίδευση πρέπει να ξεκινάει από τα παιδιά, ώστε στη συνέχεια να επεκτείνεται 
και στην ενήλικη ζωή τους». 

«Ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία. Μάθαμε πολλά πράγματα για τη προστασία 
του περιβάλλοντος αλλά το κυριότερο παίξαμε», τόνισαν οι μαθητές που 
συμμετείχαν στη δράση. Ιεραρχώντας τους «σταθμούς εργασίας» που στήθηκαν 
στον Κήπο των Εποχών της νέας παραλίας, είπαν πως πρώτα τους άρεσε ο 
ιμάντας ισορροπίας, μετά το τζένγκα με τις περιβαλλοντικές ερωτήσεις, έπειτα 
η Παρασκευή ανακυκλώσιμου χαρτιού και τέλος η ζωγραφική στο τεράστιο 
πανό. «Είναι πολύ ενημερωμένα. Γνωρίζουν πολλά πράγματα…» σχολίασε η 
εθελόντρια Έλενα Αποστολίδου, η οποία βοηθούσε τα παιδιά να ισορροπήσουν 
σε έναν ιμάντα, που ήταν δεμένος σε τρία διαδοχικά δέντρα. Οι μαθητές 
απόλαυσαν το παιχνίδι τζένγκα με τις περιβαλλοντικές ερωτήσεις. Βέβαια, οι 
απαντήσεις πολλές φορές δεν ήταν οι… αναμενόμενες. Όπως στην ερώτηση: 
«με ποιον τρόπο μπορεί να εξοικονομηθεί νερό στη τουαλέτα;», μαθητής 
απάντησε: «κάνοντας… μπάνιο»! Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από την 
παρασκευή ανακυκλώσιμου χαρτιού. Μάλιστα, ο εθελοντής Κώστας Κανδύλας 
που τους έδειξε τη διαδικασία δέχθηκε πολλές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις 
από τους μικρούς. «Τι διαφορά έχει στην παρασκευή το χαρτί υγείας με εκείνο 
του τετραδίου;» ήταν μία από αυτές. Τα παιδιά έδειξαν να διασκεδάζουν την όλη 
διαδικασία, αν και στην αρχή ήταν διστακτικά στο να βουτήξουν τα χέρια τους 
στο πολτό. Όμως, όταν το έκαναν, με το …ζόρι τα έβγαζαν.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/
ΤΚΜ και σύνδεσμοι με την Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος Γιώργος 
Τσακούμης και Παύλος Βλάχος, ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος 

Με παιδιά γιόρτασε το ΤΕΕ/ΤΚΜ την ημέρα περιβάλλοντος
...συνέχεια από σελίδα 1

ΤΕΕ/ΤΚΜ: Δέκα χρόνια περιβάλλον 
Πολλές, σημαντικές και –ορισμένες- ιδιαίτερα αποτελεσματικές δράσεις 

που αφορούν το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πράσινη καινοτομία, 
την ορθολογική χρήση της ενέργειας και την καλύτερη ποιότητα ζωής  είναι 
ο απολογισμός του ΤΕΕ/ΤΚΜ από το 2006 έως σήμερα. Ο εορτασμός της 
παγκόσμιας ημέρας έχει ιδιαίτερη παρουσία στον κατάλογο με εμβληματικές 
δράσεις. 

Η λίστα που ακολουθεί μας βοηθάει να θυμηθούμε και να επισκεφτούμε το 
σχετικό  υλικό που βρίσκεται αναρτημένο στον δικτυακό τόπο του Τμήματος.

2006
Καμπάνια για το αστικό περιβάλλον 
ΠΟΛΗΠΡΑΣΙΝΟ 

Υπαίθρια εκδήλωση και μουσική συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους 
για την Ευρωπαϊκή ημέρα Πάρκων (24.05)
Η ΠΟΛΗ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΟΙΜΑΤΑΙ

Παραγωγή μικρού μήκους ταινία
Κινηματογραφικό αφιέρωμα με το ΦΚΘ (25-30.05)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Παρουσίαση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων στατιστικής έρευνας 
για τις αστικές οχλήσεις (29.05)
ECO MENTALITY: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (31.05)
2008
Καμπάνια του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τους ελεύθερους χώρους και το πράσινο 
στην πόλη
Απλές κινήσεις για το περιβάλλον για παιδιά και για μεγάλους
Μετρώ τώρα τα σωματίδια που εσύ αναπνέεις
2011
Καινοτομία και Περιβάλλον 
2012
Το Περιβάλλον στην Πράξη
2015
Εκδήλωση με παιδιά

Συνέχεια στη σελίδα 3

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 

Κονακλίδης και ο εντεταλμένος σύμβουλος Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Φυσικών Πόρων της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, Κώστας 

Γιουτίκας.
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν το απόγευμα, με το «“Green Concert”-–“Έκθεση 

φωτογραφίας Εcothess: Περιβάλλον και άνθρωπος”». Ο καιρός χάλασε τα 
σχέδια των διοργανωτών και η μπόρα που ξέσπασε αργά το απόγευμα οδήγησε 
στην ματαίωση της συναυλίας των Εποχών των Aperito, The Blue Puppets και 
Dj Manos Parashakis. 

www.tkm.tee.gr
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2004-2006/THESSALONIKI_KATHE_MERA
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2004-2006/Kampania%20Tee%20Astiko%20Periballon
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2007_2009/HMERA_PERIBALLONTOS_2008
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/GRAFEIO_TYPOY/DELTIA_TYPOY/Tab2/deltioTypou0306.pdf 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2010_2013/HMERA_PERIVALLONTOS
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2010_2013/ENV_2012
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11-13.05.2006

05.2006
13-14.9.2006

10.11.2006
20.03.2008
20.06.2008
28.11.2008
30.03.2009
19.05.2009
26.11.2009

09.12.2009

22.03.2010
28.05.2010 
03.09.2010
25.11.2010
20.05.2011

06.06.11

20-22.10.2012

23.05.2012
16.01.2012

04.06.2012
25.02.2013
06.02.2014
19.05.2015

22.05.2015

19.05.2015

2006

2008

2009

«Στρατόπεδα στη Θεσσαλονίκη: Ανάδειξη και αξιοποίηση»
Βιοενέργεια στην Ελλάδα. Τεχνολογίες, εφαρμογές, εμπειρίες, 
νομοθετικό πλαίσιο, οικονομική απόδοση, αγορά, προοπτικές.
Θεσσαλονίκη κάθε μέρα
Διημερίδα για τη θέση των ΑΠΕ στη νέα ενεργειακή 
πραγματικότητα της Ελλάδος
«Ποιότητα περιβάλλοντος στο εσωτερικό των κτιρίων»
Θερμαϊκός, η θάλασσα δίπλα μας
Αειφόρος ανάπτυξη και Βιομηχανία
«Καύσιμα Μεταφορών και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Επιπτώσεις από τη διαρροή αερίου στο αστικό περιβάλλον
Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια
Αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης 
Υπάρχει πρόβλημα;
Πυρηνική Ενέργεια: Λύση για την κλιματική αλλαγή ή απειλή 
για το περιβάλλον
Διαχείριση στέρεων αποβλήτων
Προγράμματα αστικής αναγέννησης και βιώσιμη ανάπτυξη 
Αντιπλημμυρική προστασία Θεσσαλονίκης
Φυτεμένα δώματα: η ανάκτηση του χαμένου εδάφους
Φωτοβολταϊκά συστήματα: τεχνολογίες-προβλήματα-
προοπτικές
Πρόληψη και προστασία του πολίτη και του οικοσυστήματος 
από δασικές πυρκαγιές
Συνέδριο: Δημόσιος Χώρος Αναζητείται και 
Έκθεση: PUBLICCITY
Ενέργεια και Πράσινη Ανάπτυξη
Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός και προστασία της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Πράσινες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
Τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης
Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων
Αντιπλημμυρική Προστασία και Παρεμβάσεις στην Κεντρική 
Μακεδονία
«Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Χρηματοδότηση 
έργων αντικατάσταση φωτισμού»
Αντιπλημμυρική προστασία και παρεμβάσεις στην Κ. 
Μακεδονία

•	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
•	Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
•	Καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας- Προτάσεις 
Βελτιστοποίησης λειτουργίας
•	ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ
•	Καταγραφή & Μελέτη αιωρουμένων σωματιδίων στο Πολεοδομικό 
Συγκρότημα της  Θεσσαλονίκης
•	Ενεργειακή Ταυτότητα Κτιρίων– Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

...συνέχεια από σελίδα 2 2010

2011

2012

2014

•	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΤΗΣ 
10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
•	Διαχείριση Ιατρικών Απόβλητων στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας
•	Συλλογή &  Επεξεργασία στοιχείων σχετικών με τη Διαχείριση Των 
Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Νομό Θεσσαλονίκης
•	Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από την ενεργειακή σκοπιά 
και οι προοπτικές εφαρμογής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
•	Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του “καυσίμου του 
μέλλοντος”
•	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου  
«Μεταλλευτικές– Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων 
Κασσάνδρας»
•	Καταγραφή Προβλημάτων Υλοποίησης Κανονισμού Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ)
•	Διαχείριση της ηλεκτρικής ζήτησης: Προκλήσεις και πλεονεκτήματα
•	Γεωθερμία στην Κεντρική Μακεδονία
•	Ενέργεια και Περιβάλλον στην Κεντρική Μακεδονία
•	Ηλεκτρικοί Λέβητες Ιόντων
•	Ατομική Θέρμανση Κατοικιών
•	ΤAP- εν αναμονή των εξελίξεων  τελικού σχεδιασμού για την όδευση 
του αγωγού

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ για τα 40 χρόνια από την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Cedefop) και 20 χρόνια από την μετεγκατάστασή 
του Κέντρου στη Θεσσαλονίκη. (1) Έκθεση με την ιστορία του 
οργανισμού στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Φουαγιέ 
Μ2, ισόγειο) στις 11 Ιουνίου 2015 (ώρα 20.00) με προβολές 
βίντεο και καλλιτεχνικό πρόγραμμα.(2) Συνέδριο: «Το μέλλον 
της ευρωπαϊκής πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση», στις 12 Ιουνίου 2015, 9.00-13.00, στις 
εγκαταστάσεις του Cedefop, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ για τον εορτασμό 15 χρόνων του ΕΚΕΤΑ στις 
18 Ιουνίου 2015, Συνεδριακό Κέντρο ΕΚΕΤΑ, 10.00-19.00, 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα «Be Part of the Future” | Deep Energy 
Renovation | Conference and Workshops» διοργανώνει το 
Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - 
INZEB.ORG, στο πλαίσιο του European Sustainable Energy Week 2015 
υπό την αιγίδα του European Commission και του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Στις 19 Ιουνίου 2015, αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Βιώσιμες Λύσεις στη Διαχείριση Υγρών 
Αποβλήτων: Μεγιστοποιώντας τον Αντίκτυπο της Εδαφικής 
Συνεργασίας», από 19 έως 21 Ιουνίου 2015, Καβάλα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΣ ΤΟΥ ΣΔΑΤΜΒΕ 
στις 27 και 29 Ιουνίου 2015 (σε μη απαρτία), 18.00, κτίριο ΤΕΕ/
ΤΚΜ, για την προκήρυξη εκλογών στις 1 Ιουλίου 2015 και 
υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι 12 Ιουνίου 2015.

5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (CEME-
PE) και  Διάσκεψη SECOTOX,  από 14 έως 18 Ιουνίου 2015, 
Μύκονος.
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http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADES_ERGASIAS_2007-9/oe_aporrimata.pdf 
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http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADES_ERGASIAS_2010-12/HydrogenTechnology_Final.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADES_ERGASIAS_2010-12/HydrogenTechnology_Final.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADES_ERGASIAS_2010-12/metalleia.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADES_ERGASIAS_2010-12/metalleia.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADES_ERGASIAS_2010-12/metalleia.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADES_ERGASIAS_2010-12/Kenak.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADES_ERGASIAS_2010-12/Kenak.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADES_ERGASIAS_2010-12/Kenak.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADES_ERGASIAS_2010-12/geothermy.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADES_ERGASIAS_2010-12/energeia-periballon.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADES_ERGASIAS_2010-12/lebhtes_iontvn.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADES_ERGASIAS_2010-12/OE-AtomikiThermani.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADESERGASIAS/TAP02311014.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADESERGASIAS/TAP02311014.pdf
http://inzeb.org
http://www.eusew.eu/component/see_eventview/?view=see_eventdetail&index=4&countryID=84&sort=-1&pageNum=0&eventid=4307&mapType=europe&keyword=&city=&organiser=&eventDate=&eventType=-1


4

ΤΕΥΧΟΣ

13
11 IOYN 2015

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Νέες προοπτικές, τόσο στην άσκηση του επαγγέλματος όσο και την επίλυση 
διαφορών που σχετίζονται με αυτό, «ανοίγει» για τους μηχανικούς ο θεσμός 
της διαμεσολάβησης. Είναι ένας τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, 
ευρύτατα διαδεδομένος στο εξωτερικό, με εξαιρετικά αποτελέσματα στην 
επίλυση επαγγελματικών αλλά και προσωπικών διαφορών. Ο διαμεσολαβητής 
είναι ένας ανεξάρτητος τρίτος, οποιασδήποτε επιστημονικής ειδικότητας, ειδικά 
καταρτισμένος στην επίλυση διαφορών, πιστοποιημένος από το υπουργείο 
Δικαιοσύνης, μέλος του δημόσιου καταλόγου διαπιστευμένων διαμεσολαβητών. 
Μέχρι πρόσφατα διαμεσολαβητές μπορούσαν να γίνουν μόνο νομικοί. Ωστόσο, 
αυτό άλλαξε και απόφοιτοι όλων των επιστημονικών πεδίων μπορούν να 
γίνουν διαμεσολαβητές. 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που παρέχει η διαμεσολάβηση 
στους μηχανικούς, διοργάνωσε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων 
Διαμεσολαβητών εκδήλωση θεωρητικής και βιωματικής επιμόρφωσης, 
στην οποία παρουσιάστηκε η διαμεσολάβηση ως θεσμός, μέθοδος λύσης 
προβλημάτων και διαφορών, επαγγελματική δυνατότητα και εργαλείο 
αυτοβελτίωσης.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Πέτρος Ζουρδούμης, 
υπογράμμισε ότι οι διαμεσολαβητές ασχολούνται συχνά με υποθέσεις που 
σχετίζονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με θέματα μηχανικών, οι οποίοι όπως 
είπε θα μπορούσαν να γίνουν και οι ίδιοι διαμεσολαβητές ή τεχνικοί σύμβουλοι. 

«Η διαμεσολάβηση δεν εφαρμόζεται μόνο σε υποθέσεις νομικών διαφορών 
αλλά είναι συνήθης διαδικασία επίλυσης ενδοεταιρικών διαφορών ενώ συχνά 
χρησιμοποιείται όχι για να λύσει μία διαφορά αλλά για να διευκολύνει την 
επίτευξη μίας εμπορικής συμφωνίας», τόνισε η Ελένη Χαραλαμπίδου, MA Di-
plomacy, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια σε Ελλάδα και Κύπρο. 
Το θεσμικό πλαίσιο διαμεσολάβησης, τις αρχές και τα στάδια της διαδικασίας 
παρουσίασε η Μαρία Κέκη, LLM, δικηγόρος, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια. 
«Πού θα βρει κανείς διαμεσολαβητή; Δημόσιος κατάλογος Διαπιστευμένων 
Διαμεσολαβητών τηρείται στο υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και στους 
οικείους δικηγορικούς συλλόγους. Η αναζήτηση τους είναι εύκολη και μέσω 
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.ministryofjustice.gr», είπε. 

Το πώς «κλείνει» μία διαδικασία διαμεσολάβησης και ποιες έννομες 
συνέπειες συνοδεύουν τον τερματισμό της, παρουσίασε η Έλσα Αδαμαντίδου, 
Δ.Ν., LLM, DEA, δικηγόρος, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια. Για να γίνει 
κάποιος διαμεσολαβητής θα πρέπει, έτσι, να έχει λάβει ειδική εκπαίδευση 
και πιστοποίηση, είπε η Έλενα Κολτσάκη, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος 
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (ΥΔΔΑΔ, 
UK, USA-Harvard Negotiation Institute). Σήμερα στην Ελλάδα έχουν συσταθεί 
και λειτουργούν έξι φορείς κατάρτισης στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη 
Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Αλεξανδρούπολη και πρόσφατα την 

Μηχανικοί και διαμεσολάβηση 

Νέοι γενικοί γραμματείς 
Καθήκοντα ανέλαβαν –μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ- η νέα  Γενική Γραμματέας 

υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
οι νέοι γραμματείς Υδάτων και Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, Γενική Γραμματέας υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίστηκε η Χριστίνα 
Μπαριτάκη. Προέρχεται από τα «σπλάχνα» των υπηρεσιών τού πρώην ΥΠΕΚΑ 
και πιο συγκεκριμένα από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. 
Είναι γεωπόνος, με μεταπτυχιακό στη διαχείριση θαλάσσιων και χερσαίων 
βιολογικών πόρων του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά 
και απόφοιτη της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Ειδικός γραμματέας Υδάτων ορίστηκε ο Ιάκωβος Γκανούλης, ο οποίος είναι 
ομότιμος καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Διδάκτωρ των Φυσικών 
Επιστημών (Doctorat d’Etat) του Πανεπιστημίου Paul Sabatier της Τουλούζης 
(Γαλλία) και Επισκέπτης Καθηγητής των Πανεπιστημίων Erlangen (Γερμανία), 
McGill (Καναδά), Melbourne (Αυστραλία) και Paris VI (Γαλλία). Έχει πάνω από 35 
χρόνια εμπειρία σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων, 
ανάλυσης επικινδυνότητας και κλιματικής αλλαγής καθώς και της διαχείρισης 
διασυνοριακών νερών, υπόγειων υδροφορέων και της επίλυσης διαφορών 
και διενέξεων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 επιστημονικές εργασίες σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και τον Ιούλιο του 2013 
τιμήθηκε από τη Γαλλική Κυβέρνηση με το Παράσημο του Ιππότη του Τάγματος 
του Ακαδημαϊκού Φοίνικα.

Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος 
ανέλαβε η Ειρήνη Κλαμπατσέα, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στο γνωστικό 
αντικείμενο χωροταξίας και τοπικής ανάπτυξης. Έχει σπουδές Αρχιτεκτονικής 
ΕΜΠ (1989), M.Sc. στην Περιφερειακή Ανάπτυξη ΙΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου 
(1993), Διδακτορική Διατριβή ΕΜΠ (2003). Διδασκαλία προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών μαθημάτων πολεοδομίας, χωροταξίας και περιβαλλοντικού 
σχεδιασμού στο ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αιγαίου και ΕΑΠ (2004-2015). 
Συμμετοχή σε σειρά ερευνητικών προγραμμάτων του Τομέα Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας ΕΜΠ. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται σε θέματα 
χωρικής ανάπτυξης και σχεδιασμού, τοπικής ανάπτυξης και δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού σε μειονεκτικές και εύθραυστες περιοχές. 

Καβάλα. Η εκπαίδευση έχει ελάχιστη διάρκεια 40 ωρών. Μέχρι σήμερα 
έχουν πιστοποιηθεί περί τους 1.100 διαμεσολαβητές σε ολόκληρη την 

Ελλάδα. 
Την εκτίμηση ότι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ (δικηγόροι, οικονομολόγοι, μηχανικοί κλπ) 

που θα επιλέξουν να εκπαιδευθούν και να διαπιστευθούν ως διαμεσολαβητές 
κατά το Ν. 3898/2010, θα αποκτήσουν αρχικά έναν  επιπλέον επαγγελματικό 
τίτλο, ο οποίος μπορεί να τους προσφέρει νέα ύλη παράλληλα με την 
άσκηση του επαγγέλματός τους, εξέφρασε ο Ευάγγελος Ι. Μήνος, δικηγόρος 
- διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελλήνων 
Διαμεσολαβητών και γγ Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση, στην οποία παρών ήταν ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας, 
ολοκληρώθηκε με μία προσομοίωση διαμεσολάβησης που αφορούσε θέμα 
μηχανικών. Τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε το μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ/
ΤΚΜ Δημήτρης Μήτρου, ενώ παραβρέθηκαν το μέλος της ΔΕ Γιάννης Νάνου 
και η πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Μαρία Γρηγοριάδου. Περισσότερα ΕΔΩ, οπτικοακουστικό υλικό ΕΔΩ.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/GRAFEIO_TYPOY/DELTIA_TYPOY/Tab9/2066.2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BpA9IfMA3_U&feature=youtu.be
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Μία δεκαετία «ζωής» και προσφοράς έκλεισε το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας 
και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Είναι το νεώτερο ανάμεσα 
στα επτά Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ιδρύθηκε το 2004 με έδρα τη 
Βέροια ενώ το 2013 μετεγκαταστάθηκε και λειτουργεί στην πανεπιστημιούπολη 
του ΑΠΘ. Χορηγεί στους αποφοίτους του δίπλωμα μηχανικού Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης, αναγνωρισμένο από το 2012 ως Master. Σήμερα έχει 19 μέλη 
διδακτικό προσωπικό.

Το Τμήμα άρχισε να δέχεται φοιτητές από την ακαδημαϊκή χρονιά 2004-
05. Σήμερα είναι εγγεγραμμένοι 570 φοιτητές και φοιτήτριες. Ο αριθμός των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών αυξάνεται από κατατάξεις άλλων πτυχιούχων και 
μετεγγραφές από άλλα πανεπιστήμια. Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά  2013-
14 οι εισακτέοι ξεπέρασαν τους 100 ενώ το 2014-15 εγγράφηκαν συνολικά 
142. Το Τμήμα άρχισε να έχει αποφοίτους από την ακαδημαϊκή χρονιά 2008-
2009. Το 2014 αποφοίτησε η 5η σειρά αποφοίτων του ΤΜΧΑ. Έως σήμερα 
έχουν αποφοιτήσει 178 νέοι και νέες ΜΧΑ. Ο μέσος όρος του διπλώματος των 
αποφοίτων κυμαίνεται κατ’ έτος από 7,5 έως 7,8 . Η μέση διάρκεια σπουδών 
είναι 6,3 χρόνια (η μικρότερη στην Πολυτεχνική Σχολή).

Με αφορμή την επέτειο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο αμφιθέατρο του 
κτιρίου ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ. «Τα δύσκολα είναι εδώ και είναι εξαιρετικά απαιτητικά. 
Χρειαζόμαστε την επιστήμη σας όσο ποτέ άλλοτε και μάλιστα χωρίς τα δεκανίκια 
της πεπατημένης. Χρειαζόμαστε τους μηχανικούς χωροτάκτες, χρειαζόμαστε 
τους μηχανικούς γενικά όσο ποτέ. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός μέσω σεναρίων 
– γραμμικών προβολών των πληθυσμιακών και οικονομικών μεγεθών δεν 
έχει πια θέση εδώ. Τα κανονιστικά πλαίσια που ρυθμίζουν τα πάντα δια παντός 
μας είναι άχρηστα. Ως πρόεδρος του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του 
ΤΕΕ σε αυτή τη θητεία και ως μέλος των οργάνων του ΤΕΕ επί πολλά χρόνια, 
είχα και έχω την τύχη, τη χαρά και την τιμή της συνεργασίας με συναδέλφους 
χωροτάκτες που με οδήγησαν και με παρότρυναν να θεωρώ απαραίτητη την 
επαφή με την αρχική ουτοπική ρίζα της επιστήμης σας», είπε στον σύντομο 
χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας. 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Τμήματος Περικλής Λατινόπουλος 
τόνισε ότι ο σπουδές στο ΤΜΧΑ δίνουν έμφαση στη γνώση με κατανόηση 
της οργάνωσης, της λειτουργίας και του μετασχηματισμού του χώρου, σε 
συνδυασμό θεωριών, μεθόδων και τεχνικών και με ενσωμάτωση των 
διάφορων επιστημονικών πεδίων της αρμοδιότητας του Τμήματος. «Επιδιώκουν 
επίσης την απόκτηση δεξιοτήτων στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, 
στη χρήση προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων και τεχνικών, στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, στη σύνταξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων σε 
ζητήματα χωρικού σχεδιασμού και χωρικής ανάπτυξης», είπε.

Δέκα χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος Μηχανικών 
Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ

Οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, Ιωάννα Τάτλη και Γεώργιος 
Κοντομηνάς έλαβαν μέρος με τη διπλωματική τους εργασία, με τίτλο «Atal-
anti’s System | In Good Times and In Bad» στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό 
Διπλωματικών Εργασιών «2015 UIA-PHG International Student Competition» 
και απέσπασαν Εύφημο Μνεία (Honorable Mention), μεταξύ 820 συμμετοχών.

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από την Παγκόσμια Ένωση Αρχιτεκτόνων, 
στο πλαίσιο του συνεδρίου, με τίτλο «2015 UIA-PHG Seminar & GUPHA 
Meeting Health for All: Cultural, Populational, Operational & Technologi-
cal Influences» που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Dalian της Κίνας, στις 23-
25 Μαΐου 2015. Η εργασία αφορά την μετατροπή ενός καραβιού σε κέντρο 
περίθαλψης του ιού Έμπολα. Πρόκειται για την τέταρτη παγκόσμια διάκριση, 
μέσα σε μια βδομάδα, για το τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ καθώς λίγες μέρες 
πριν, ομάδα φοιτητών του τμήματος κέρδισε το πρώτο Βραβείο και το Χρυσό 
Μετάλλιο της 14ης Παγκόσμιας Τριενάλε Αρχιτεκτονικής “Interarch 2015” που 
πραγματοποιήθηκε από 17 έως 20/5/2015, στη Σόφια, υπό την αιγίδα της 
UNESCO, ενώ άλλες δύο ομάδες του τμήματος απέσπασαν το ειδικό βραβείο 
του πρύτανη του πανεπιστημίου Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών και 
Γεωδαιτών της Βουλγαρίας και το ειδικό βραβείο της Ένωσης Αρχιτεκτόνων της 
Βουλγαρίας, αντίστοιχα. «Συγχαίρουμε και πάλι τους φοιτητές μας για ακόμα 
μία σημαντική διάκριση που απέσπασαν και την επιβλέπουσα καθηγήτρια 
τους, κ. Ρένα Σακελλαρίδου, και τους ευχόμαστε ανώτερες διακρίσεις και στο 
μέλλον» δήλωσε ο πρόεδρος του τμήματος, Νίκος Καλογήρου. Περισσότερες 
πληροφορίες για τα αποτελέσματα ΕΔΩ.

Νέα παγκόσμια διάκριση για το τμήμα 
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ 

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες 
όλων των ειδών των επιχειρήσεων. Με την απόφαση κοινοποιούνται οι διατάξεις 
των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’). Τα σημαντικότερα 
σημεία της εγκυκλίου ΕΔΩ.

Eκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες των 
επιχειρήσεων

http://www.uia-phg.org/#!results/c1bbc
http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/23877
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Πραγματικό γρίφο για τους φορολογουμένους αποτελεί το έντυπο Ε9, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους υπόχρεους μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οσοι είχαν 
μεταβολές στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση και όσοι υποβάλλουν φέτος για πρώτη φορά το Ε9 θα πρέπει να διαβάσουν αναλυτικά τις οδηγίες 
για τη συμπλήρωση του εντύπου, διότι τα λάθη κοστίζουν ακριβά. Ο,τι δηλωθεί στο Ε9 θα χρησιμοποιηθεί από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών για 
τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ενα μικρό λάθος μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του φόρου, ενώ η διόρθωσή του δεν είναι ιδιαίτερα 
εύκολη υπόθεση. Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2015 έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2014 είχε 
μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.

Δεν υπάρχει deadline από τις εταιρείες ασφάλισης του διεθνούς εμπορίου, στην κάλυψη των εξαγωγικών κινδύνων όσων θέλουν να πουλήσουν προς ελληνικές 
επιχειρήσεις, παρά τα όσα έχουν διαρρεύσει στον Τύπο ότι θα μπει φραγή στις ασφαλίσεις αν η Ελλάδα, ως τα μέσα του Ιουνίου, δεν καταλήξει σε συμφωνία 
με τους δανειστές της. Ωστόσο, ειδικά από τις αρχές Μαΐου, καταγράφεται νέα ανάσχεση στη προθυμία των ξένων επιχειρήσεων να εξάγουν επί πιστώσει σε 
ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς το λεγόμενο country risk και η καθημερινή αρνητική δημοσιότητα για τη χώρα μας, οδηγεί τους συναλλασσόμενους συχνά 
να απαιτούν μετρητά και προκαταβολές από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος με θέμα 
«Εξαγωγικές Πιστώσεις & Εξωστρέφεια».

Μέχρι το 2018 πιθανότατα να είμαστε σε Μνημόνια εκτίμησε ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής Παναγιώτης Λιαργκόβας, καταθέτοντας 
στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά τις συνθήκες υπαγωγής της χώρας σε αυτά τα προγράμματα. Έσπευσε παράλληλα να τονίσει ότι μια έντιμη συμφωνία 
με τους εταίρους μας, θα μπορούσε να δημιουργήσει άλλα δεδομένα και να μας δώσει τη δυνατότητα να δανειστούμε από τις διεθνείς αγορές, κάτι που δεν 
μπορούμε να κάνουμε τώρα καθώς είναι απαγορευτικά τα επιτόκια, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας που θα φθάσουν μέχρι το 2017 στα 30 με 40 δισ. ευρώ. 
Οι ερωτήσεις των βουλευτών εστιάστηκαν κυρίως στο πρώτο μνημόνιο, και στο κατά πόσο ήταν εφικτό ή όχι η δυνατότητα αναδιάρθρωσης του χρέους πριν την 
υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Η γιγάντια ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom πρόκειται να υπογράψει με την Τουρκία στα τέλη Ιουνίου τη συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού 
TurkStream, μέσω του οποίου, αντί της Ουκρανίας, σκοπεύει να παραδίδει το ρωσικό αέριο στην Ευρώπη, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Gazprom Αλεξάντρ 
Μεντβέντεφ. Ο όμιλος έχει ήδη ανακοινώσει πως θέλει να αρχίσει απ’ αυτό το μήνα την κατασκευή του αγωγού αερίου, η οποία ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο 
για να αντισταθμίσει την ξαφνική εγκατάλειψη του προγράμματος South Stream, όμως η διακυβερνητική συμφωνία ανάμεσα στη Μόσχα και την Άγκυρα 
εξακολουθεί να μην έχει μονογραφηθεί -- εξαιτίας της δυσκολίας να συμφωνηθούν οι τιμές, σημειώνει ο ρωσικός Τύπος.

Πλήρες σχέδιο κάλυψης των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων της χώρας έως το τέλος του 2016, χωρίς να συνομολογηθεί νέο δάνειο και -κυρίως- χωρίς να 
ληφθούν νέα μέτρα, έχει καταρτίσει σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση. Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει πολλαπλής μορφής χρηματοδότηση της Ελλάδας, 
χωρίς νέο δάνειο, παρά μόνο από υφιστάμενες πηγές, οι οποίες, συνυπολογιζομένου του προτεινόμενου -στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων- από την Αθήνα 
στους δανειστές πρωτογενούς πλεονάσματος για εφέτος (0,6% του ΑΕΠ), μπορεί να ανέλθει στα 28,9 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό θεωρείται ότι επαρκεί για την 
κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού όχι μόνο για εφέτος αλλά και για το μεγαλύτερο μέρος του 2016, εντός του οποίου ευελπιστεί η κυβέρνηση να βγει η χώρα 
στις διεθνείς χρηματαγορές προς δανεισμό, έξι χρόνια μετά τον αποκλεισμό της, και να εξέλθει από τη μακρόχρονη περιπέτειά της.

Πολύπλοκο και με παγίδες που κοστίζουν ακριβά στους φορολογουμένους το έντυπο Ε9

Ομαλή, παρά τις πιέσεις, η ασφάλιση των ελληνικών εισαγωγών

«Βόμβα» από τη Βουλή: Μνημόνια μέχρι το 2018!

Gazprom: Tέλη Ιουνίου οι υπογραφές για τον ΤurkStream

Σχέδιο άντλησης 28,9 δισ. ευρώ χωρίς νέο δάνειο και μέτρα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 8/5/2015

Voria.Gr 9/6/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/6/2015

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 9/6/2015

Η ΑΥΓΗ 9/6/2015

post-its

Τα ψηφιακά κανάλια, αλλά και τα σύγχρονα εργαλεία, όπως τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, έχουν εντάξει, πλέον, στην εταιρική τους 

στρατηγική για το Μάρκετινγκ οι ελληνικές εταιρείες. Ενδεικτικό είναι το 

γεγονός ότι το 34% του προϋπολογισμού των ελληνικών επιχειρήσεων 

για το Μάρκετινγκ αναμένεται να διατεθεί για τα ψηφιακά μέσα στους 

επόμενους 12 μήνες, με το 30% να αποσπούν τα παραδοσιακά διαφημιστικά 

μέσα. Την παραπάνω εικόνα καταγράφει το 1ο Marketing Barometer, το 

οποίο διερευνά τις τάσεις στο χώρο του Μάρκετινγκ στην Ελλάδα, καθώς 

και τις στάσεις και τις συμπεριφορές των στελεχών του κλάδου. 

Σημαντική αύξηση των διεθνών αφίξεων, της τάξης του 10,5%, 

καταγράφει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο 

πρώτο πεντάμηνο του 2015, στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους. Σύμφωνα 

με τον ΣΕΤΕ, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων Ιανουαρίου - Μαΐου 2015, 

η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη συνεχιζόμενη σημαντική 

αύξηση της κίνησης των αεροδρομίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, 

με ποσοστά 26% και 10% αντίστοιχα.
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