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Στην παγκόσμια λίστα διαφθοράς η Ελλάδα 
μοιράζεται την 69η θέση με χώρες όπως η 
Σουαζιλάνδη, η Σενεγάλη και η κοντινή μας 
Βουλγαρία. Ο δείκτης, που περιλαμβάνει 175 
χώρες, ονομάζεται συγκεκριμένα “δείκτης 
αντίληψης διαφθοράς στον δημόσιο τομέα”. ΟΚ, 
αυτό το εμπεδώσαμε, το έχουν παραδεχτεί και οι 
εκάστοτε πρωθυπουργοί μας διεθνώς και γενικώς 
μας ρίχνει το ηθικό. Και κάπως έτσι ξεχνάμε και 
όσα μεγάλα έχουμε δημιουργήσει, βλέπουμε μόνο 
τη ‘σκοτεινή” όψη του νομίσματος.
Ξεχνάμε την Εγνατία Οδό, ένα τεχνολογικό 
επίτευγμα που άλλαξε τα δεδομένα των 
μεταφορών στην Ελλάδα, με τις 177 μεγάλες 
γέφυρες της, τις 73 σήραγγες και τα 43 περάσματα 
ποταμών.
Ξεχνάμε την καλωδιωτή γέφυρα του Ρίου 
Αντίρριου, που τα σχεδόν 2,5 χλμ του μήκους της 
στηρίχθηκαν σε παγκοσμίως καινοτόμες μελέτες 
και μεθόδους υπεράκτιας κατασκευής.
Ξεχνάμε το δίκτυο φυσικού αερίου, που με 
την ανάπτυξή του μάς έφτασε από το μηδέν 
στο να καλύπτουμε σήμερα το 6% του εθνικού 
ενεργειακού ισοζυγίου με σημαντικές προοπτικές.
Κι αν θέλουμε να πάμε ακόμη πιο παλιά, ξεχνάμε 
πως μέσα σε τέσσερις δεκαετίες -μεταξύ 1889 
και 1929- η μέχρι τότε βυθισμένη στο σκοτάδι 
και φτωχή Ελλάδα, με το απαιτητικό γεωγραφικό 
ανάγλυφο και τους πολλούς μικρούς οικισμούς, 
που μετέτρεπαν σε πρόκληση οποιοδήποτε 
τεχνικό έργο, κατάφερε να έχει ηλεκτροδοτήσει 
250 πόλεις. Σημείωση με ενδιαφέρον: τo έτος 
1950 υπήρχαν στην Ελλάδα περίπου 400 εταιρείες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. ΟΚ. Χάνουμε 
πολλά αλλά έχουμε δημιουργήσει και πολλά. Ας 
μην τα ξεχνάμε.

EDITORIAL Ψήφισμα της «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Μετρό Θεσσαλονίκης

Τα ζητήματα που έχουν προκύψει με την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, σχεδόν μονοπώλησαν 
τις εργασίες της 6ης τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ που πραγματοποιήθηκε 
την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, ο οποίος ήταν μέλος και συντονιστής της 
Ομάδας Εργασίας που είχε συγκροτήσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ το 2013 για το θέμα των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου, 
Πάρις Μπίλλιας παρουσίασε τα βασικά στοιχεία της λύσης ώστε να ενημερωθούν και τα νεώτερα μέλη ή 
όσοι δεν είχαν παρακολουθήσει το θέμα. Επίσης, ενημέρωσε για όλες τις μέχρι τώρα δράσεις και κινήσεις 
που έχει αναλάβει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως την έκδοση Δελτίων Τύπου, την κοινή ανακοίνωση 21 φορέων της 
πόλης, τη ανάλυση των τεκμηριωμένων θέσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, την παρουσίαση των προτάσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνάντηση με τον αρμόδιο 
υπουργό Υποδομών πριν από λίγες μέρες κτλ. Στη συνέχεια η “Α” εξέδωσε ψήφισμα, το οποίο αναφέρει: 
«Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το Μετρό και ιδιαίτερα το θέμα 
που έχει προκύψει με τις αρχαιότητες της Βενιζέλου,
 Σημειώνει ότι:
•	 Με την από 23.12.2014 Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε μετά από ομόφωνη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, 

εγκρίθηκε η μελέτη ανάδειξης των αρχαιοτήτων, με επανατοποθέτησή τους μετά την κατασκευή του 
σταθμού,  με βάση εξειδικευμένες μελέτες που θα εγκριθούν επίσης από το ΚΑΣ. Επισημαίνεται ότι 
η μελέτη αυτή εκπονήθηκε με τη συνεργασία της Αττικό Μετρό, επιστημόνων που υπέδειξε ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης και των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ.

•	 Η απόφαση αυτή ήταν η θετική κατάληξη ενός επίπονου και έντονου διαλόγου που αναπτύχθηκε 
στην πόλη με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, την τοπική 
αυτοδιοίκηση, τα κόμματα και κινήματα πολιτών και έγινε αποδεκτή από  όλους. 

•	 Η επαναφορά  στην επικαιρότητα,  από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, μιας παλιάς πρότασης, λίγους μόλις 
μήνες μετά την εκφρασθείσα συναίνεσή του στη μελέτη ανασχεδιασμού του σταθμού,  αμφισβητεί 
ευθέως την αναγκαιότητα ύπαρξης του σταθμού Βενιζέλου, ενώ στην ουσία πρόκειται απλώς για μια 
αρχιτεκτονική πρόταση ανάδειξης των αρχαιοτήτων, χωρίς να αποτελεί μελέτη που απαντά στο αίτημα 
«και σταθμός και αρχαία».  

Διακηρύσσει, για ακόμα μία φορά ότι:
•	 Η συνέχιση του  έργου και η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωσή του είναι στόχος άμεσης προτεραιότητας 

για την πόλη και σ’ αυτόν πρέπει να συντείνουν οι προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών 
•	 Το δίλημμα «Σταθμός ή Αρχαία» είναι πλαστό, όπως πρώτο απέδειξε και τεκμηρίωσε επιστημονικά  το 

ΤΕΕ/ΤΚΜ, και είναι απαραίτητο να παραμείνουμε στην κοινά εκφρασμένη κατεύθυνση «και σταθμός 
και αρχαία» 

•	 Υπάρχουν ενδεδειγμένες διαδικασίες, μελέτες, επιστημονικές προσεγγίσεις και εμπειρία από 
εφαρμοσμένες τεχνικές, δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να αίρονται μονοδιάστατα, επειδή μια μερίδα 
πολιτών, πολιτικών ή επιστημόνων έχουν άλλη γνώμη.

•	 Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με κάθε τρόπο και σε συνεργασία με όλους τους επιστημονικούς, παραγωγικούς και 
κοινωνικούς φορείς, θα προσπαθήσει να διασφαλίσει τα συμφέροντα της πόλης και να προστατεύσει 
την καθημερινότητά της 

Καλεί τον υπουργό Πολιτισμού να μη δεσμευτεί με μία άκαιρη απόφαση και μάλιστα χωρίς να λάβει υπόψη 
την άποψη του αρμόδιου για το έργο υπουργείου. 
Καλεί τέλος τον υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων να δώσει άμεσα οριστικές λύσεις για 
τη σύμβαση της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης υπό καθεστώς πλήρους διαφάνειας και 
διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου».
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Με συντριπτική πλειοψηφία 
η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ενέκρινε τη 
δέσμη των ειδικών, έκτακτων 
μέτρων για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικής χρήσης των 
35 δισεκατομμυρίων ευρώ 
που προορίζονται για την 
Ελλάδα στον προϋπολογισμό 
της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020. Τα ειδικά μέτρα σύμφωνα με την Κομισιόν 
δεν επιφέρουν πρόσθετη επιβάρυνση καθώς θα υλοποιηθούν εντός των 
υπαρχόντων χορηγήσεων για τη χώρα οι οποίες συμφωνήθηκαν στο τρέχον 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Δύο ειδικά μέτρα 
θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να ολοκληρώσει τα έργα που ξεκίνησαν στο πλαίσιο 
της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, η κατάργηση της ανάγκης για εθνική 
συγχρηματοδότηση, καθώς το ποσοστό της συνεισφοράς της ΕΕ θα ανέλθει 
στο 100%. Η άμεση διάθεση του συνολικού ποσού, συμπεριλαμβανομένης της 
προχρηματοδότησης και των ενδιάμεσων πληρωμών (σε αντίθετη περίπτωση 
το τελευταίο 5% των πληρωμών της ΕΕ θα έπρεπε να καθυστερήσει μέχρι το 
2017).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακολούθησε τις συστάσεις της επιτροπής 
περιφερειακής ανάπτυξης και ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής, με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος (586 ψήφους υπέρ, 87 κατά και 21 αποχές). Τα 
μέτρα αποσκοπούν στην επιτάχυνση της χρησιμοποίησης των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να εξασφαλίσει την έγκαιρη 
χρησιμοποίηση των χρημάτων που έχει στη διάθεσή της από την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 (πριν από τη λήξη του 2017), και να καλύψει όλες 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια 
κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Η τροποποίηση του 
κανονισμού, όπως αυτή προτάθηκε από την Επιτροπή και εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα επιτρέψει την άμεση απελευθέρωση κονδυλίων 
ύψους 500 εκατ. Ευρώ, και την απελευθέρωση επιπλέον 800 εκατομμυρίων 
Ευρώ πριν από το επίσημο κλείσιμο των προγραμμάτων το 2017.

Επαφές Κρέτσου
Λίγο πριν ψηφιστεί η πρόταση της Επιτροπής στο ευρωκοινοβούλιο, η 

Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου πραγματοποίησε 
επίσκεψη στην Ελλάδα. Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση που είχε με τον 
υπουργό Οικονομίας κ. Γιώργο Σταθάκη και τον υφυπουργό ΕΣΠΑ Αλέξη 
Χαρίτση, ανέφερε πως έδωσε μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι 
υπήρχαν αντιδράσεις από άλλες χώρες που ήθελαν την ίδια αντιμετώπιση με 
την Ελλάδα. Μετά τη συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος 
Γιάννη Τσιρώνη η κ. Κρετσού προσέθεσε ότι αυτά τα χρήματα θα κατευθυνθούν 
άμεσα στην πραγματική οικονομία της χώρας για αποπληρωμές έργων που 
ολοκληρώνονται. Η Επίτροπος συναντήθηκε και με τον υπουργό Υποδομών 
Χρήστο Σπίρτζη. Η κυρία Κρέτσου αναφέρθηκε την περίπτωση του Μετρό 
Θεσσαλονίκης, η εξέλιξη του οποίου είναι “παγωμένη”, ζητώντας την άμεση 
λήψη πολιτικών αποφάσεων για την απεμπλοκή του έργου. Ο Χρήστος Σπίρτζης 
εκτίμησε πως αν υπάρξει συμφωνία με την ανάδοχο κοινοπραξία μέχρι το τέλος 
του μήνα, τότε τα εργοτάξια μπορούν να ξεκινήσουν από τις αρχές του νέου 
έτους. Η Κορίνα Κρέτσου ζήτησε από την Ελλάδα να επιταχύνει τις διαδικασίες 
για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, προκειμένου να ολοκληρώσει τα εν 
εξελίξει μεγάλα έργα. 

Είναι αγρονόμος, τοπογράφος μηχανικός, 
με δικό του οινοποιείο (Κτήμα Σγουρίδη) και 
αμπελώνες. Είναι γεννημένος στην Ξάνθη και 
έχει καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. 
Όπως αναφέρει το βιογραφικό του, 
τελείωσε τις πανεπιστημιακές του σπουδές 
στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου 
αποφοιτώντας με την ειδικότητα του 
αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού. Αμέσως μετά την εκπλήρωση των 
στρατιωτικών του υποχρεώσεων, εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ Ξάνθης. Εξελέγη 
αντιπρόσωπος του Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας– Θράκης του ΤΕΕ. 
Εκλέχθηκε βουλευτής του νομού το 1989 και επανεκλεγόταν μέχρι το 2009. Από 
το 2014 εντάχθηκε στους ΑΝΕΛ και στις πρόσφατες εκλογές ήταν υποψήφιος 
βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης. Στη κυβέρνηση που συγκροτήθηκε πήρε τη 
θέση του παραιτηθέντος Δημήτρη Καμμένου, γι’ αυτό και δεν είχε παρουσιαστεί 
στο προηγούμενο Newsletter Ν24.

Η επανεκκίνηση των κατασκευών στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα για την 
ενεργοποίηση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του χώρου και η υγιή 
ανάπτυξη του κλάδου για τη βελτίωση της ποιότητας του έργου του, είναι οι 
στόχοι ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και τελεί 
υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

Τίτλος της είναι: “Ο ρόλος των φορέων του κλάδου στην επανεκκίνηση των 
κατασκευών” και συνδιοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων για 
Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών «Σ.Ε.Π.Α.Κ.», τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων 
Θεσσαλονίκης «Σ.Α.Θ.», τον Σύλλογο Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου 
Ελλάδος «Σ.Μ.Η.Β.Ε.», τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 
«Σ.Π.Μ.Θ.» και το Τεχνικό Περιοδικό «ΚΤΙΡΙΟ». Οι εργασίες ξεκινούν στις 17:00 
στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ.Αλεξάνδρου 49)

«Ανάσα» για την Ελλάδα από το Eυρωκοινοβούλιο για 35 
δισ. μέσω ΕΣΠΑ 

Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ο 
Παναγιώτης Σγουρίδης

Ημερίδα για την επανεκκίνηση των κατασκευών υπό την 
αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Σεμινάριο μικρής διάρκειας από το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Παράταση πληρωμής ειδοποιητηρίων από το ΤΣΜΕΔΕ

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ οργανώνει σεμινάριο μικρής διάρκειας στην Θεσσαλονίκη τον 
Οκτώβριο με θέμα την «Αρτιότητα και Οικοδομησιμότητα – Πράξη τακτοποίησης 
και αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων»  που θα γίνει στο αμφιθέατρο του 
Τμήματος κατά τις απογευματινές ώρες. Το κόστος για την συμμετοχή είναι 
δέκα ευρώ. Η αίτηση συμμετοχής και το αναλυτικό πρόγραμμα. Μετά 
την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν 
ανελλιπώς (υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον στο 90% της διάρκειάς τους) 
σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Με την απόφαση υπ’ αρ. 14/367/30.09.2015 του ΔΣ του ΕΤΑΑ, παρατείνεται 
η εμπρόθεσμη πληρωμή του Α’ Εξαμήνου του 2015 για ΟΛΟΥΣ τους 
ασφαλισμένους (ΠΑΛΑΙΟ και ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ) μέχρι και τις 09.10.2015, λόγω 
τραπεζικής δυσλειτουργίας. Η εξόφληση των ήδη εκδοθέντων Ειδοποιητηρίων 
Πληρωμής, θα μπορεί να γίνεται στα Τραπεζικά Ιδρύματα (ATTICA και ETE) από 
02.10.2015 έως και 09.10.2015.

Αναλυτικά ΕΔΩ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/FILES/Aithsh.doc
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/Semianrio_Mikrhs_Diarkeias_Oct_2015/Tab
www.tsmede.gr
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Τρία προγράμματα, τα οποία αφορούν και μηχανικούς, «τρέχουν» ή αναμένεται 
να «ανοίξουν» αυτό το διάστημα. Πρόκειται για:

1. Το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης”. Στόχος του είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για 
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους 
και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
άνω των 25 ετών. Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 5.000 έως 25.000 
ευρώ (100% ενίσχυση). Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων: 2.800 
πτυχιούχοι. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

2. Το πρόγραμμα “Επιχειρούμε Δυναμικά”, το οποίο ενδιαφέρει τους 
μηχανικούς. Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που μεταξύ άλλων το αντικείμενό 
τους σχετίζεται με: (Logistics), περιβαλλοντική βιομηχανία, παραγωγή - 
εξοικονόμηση Ενέργειας, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υλικά 
– κατασκευές και δημιουργικές βιομηχανίες και βιομηχανίες πολιτισμού. 
Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να είναι από 20.000 έως 300.000 
ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης  είναι 50%. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

3. Το αναμενόμενο πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”. Στόχος του 
είναι η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται 
άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δικαιούχοι είναι φυσικά 
πρόσωπα άνω των 25 ετών. Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ως 50.000 
ευρώ (100% ενίσχυση). Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων: 2500 
νέες επιχειρήσεις, 4500 νέες θέσεις εργασίας Περισσότερα ΕΔΩ

Το ΤΕΕ, στο πλαίσιο της παροχής των νέων υπηρεσιών νομικής και 
φοροτεχνικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του, ανακοίνωσε ότι οι 
ενδιαφερόμενοι μηχανικοί μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά για αυτά τα 
θέματα στις παρακάτω διευθύνσεις:

-νομική υποστήριξη των Μηχανικών: law-help@central.tee.gr
-φοροτεχνική υποστήριξη των Μηχανικών: tax-help@central.tee.gr
Δείτε εδώ περισσότερα για τη νέα υπηρεσία φοροτεχνικής υποστήριξης προς 

τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ.
Δείτε εδώ περισσότερα για τη νέα υπηρεσία νομικής υποστήριξης προς τους 

μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ανέστειλε την απόφαση του υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη, ο οποίος στις 19 Αυγούστου 
είχε σταματήσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ουσιαστικά έγινε δεκτή η 
αίτηση αναστολής των τεσσάρων σωματείων των εργαζομένων της Ελληνικός 
Χρυσός, μέχρι την εκδίκαση της κύριας προσφυγής με την οποία ζητούν την 
ακύρωση της απόφασης Σκουρλέτη με την οποία διεκόπησαν αιφνίδια οι 
μεταλλευτικές δραστηριότητες της εταιρείας. Ειδικότερα, το Τμήμα Αναστολών 
του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου διατάσσει την αναστολή της εκτέλεσης 
της απόφασης του κ. Σκουρλέτη μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί 
της κυρίας προσφυγής. Το δικαστήριο πρόταξε το συμφέρον, όπως αναφέρει 
των 867 εργαζόμενων και αναφέρει πως η απόφαση Σκουρλέτη που 
έβαλε λουκέτο θα προκαλέσει “στους εργαζομένους ανεπανόρθωτη 

Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν μηχανικούς

Επικοινωνία για θέματα νομικής και φοροτεχνικής 
υποστήριξης από το ΤΕΕ

Προσωρινό «πράσινο φως» του ΣτΕ για τα μεταλλεία 
Χαλκιδικής

«100άρι» για κατάθεση δικαιολογητικών για την 
εγκατάσταση φυσικού αερίου

Μόλις μία στις δύο αιτήσεις (ποσοστό 56%) εγκρίθηκαν από τη Θεσσαλονίκη 
για ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού 
αερίου. Αντίστοιχα, στην Αττική έγιναν δεκτές τρεις στις τέσσερις αιτήσεις 
(ποσοστό 76%), ενώ στη Θεσσαλία τέσσερις στις πέντε (ποσοστό 83%).

Το πρόγραμμα επιδότησης προχωρά καθώς εκταμιεύτηκε η πρώτη δόση, ενώ 
οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία ως τις 23 Οκτωβρίου για τα δικαιολογητικά. 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, στα τέλη Σεπτεμβρίου έγινε η εκταμίευση της πρώτης δόσης, ύψους 
έξι εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα που υλοποιεί το υπουργείο σε συνεργασία 
με τις Επιχειρήσεις Παροχής Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, 
συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στην Αττική έχουν 
υποβληθεί για υπαγωγή στο πρόγραμμα 4.736 αιτήσεις και έχουν εγκριθεί έως 
σήμερα 3.607, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 4,7 εκατ. ευρώ. Στη 
Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία έχουν υποβληθεί για υπαγωγή στο πρόγραμμα 
3.131 και 3.159 αιτήσεις και έχουν εγκριθεί 1.770 και 2.652 αιτήσεις αντίστοιχα. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων αιτήσεων ανέρχεται σε 
1,8 εκατ. ευρώ για τη Θεσσαλονίκη και 2,9 εκατ. ευρώ για τη Θεσσαλία. Η 
διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των φακέλων βρίσκεται σε εξέλιξη από 
τις ΕΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας γίνεται, κατά σειρά προτεραιότητας, η απόδοση 
στους αναδόχους εγκαταστάτες του ποσού της επιδότησης που αντιστοιχεί στις 
μετατροπές που υλοποίησαν. Επισημαίνεται στους πολίτες που έχουν ενταχθεί 
στο πρόγραμμα ότι, προκειμένου να επισπευσθεί η εκταμίευση του ποσού 
της επιδότησής τους, θα πρέπει να υποβάλλουν άμεσα τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου 
(καταληκτική ημερομηνία 23 Οκτωβρίου). Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα 
επιδοτεί σε ποσοστό 60% το συνολικό επιλέξιμο κόστος της εσωτερικής 
εγκατάστασης φυσικού αερίου με ανώτατο ποσό τα 5.500 ευρώ (για μεγάλες 
πολυκατοικίες), με τον ωφελούμενο να καταβάλλει στον εγκαταστάτη μόνο τη 
δική του συμμετοχή. Το ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται στον εγκαταστάτη 
μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, δηλαδή, των τιμολογίων 
στο όνομα του δικαιούχου τόσο για την αγορά του εξοπλισμού όσο και για τις 
εργασίες εγκατάστασης.

ή, πάντως, δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη”, η οποία συνίσταται “την 
ουσιώδη μείωση των μέσων βιοπορισμού τους λόγω της θέσης τους σε 

διαθεσιμότητα ή της απώλειας των θέσεων εργασίας τους”. Από την περασμένη 
Δευτέρα, οι μεταλλωρύχοι επέστρεψαν στην εργασία τους. 

Ο πιο επικίνδυνος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας εργασίας, είναι 
των τεχνικών έργων και των οικοδομών. Περισσότερα από τα μισά 
εργατικά δυστυχήματα συμβαίνουν σε οικοδομές και τεχνικά έργα! Ένα 
στα τρία ατυχήματα αφορά πτώσεις εργατών. Τα παραπάνω τονίστηκαν σε 
συμβουλευτική εκδήλωση εταιριών που διοργάνωσαν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Οι δύο φορείς είναι 
εταίροι στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ», η οποία υλοποιεί την πράξη: 
«Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη». Η τελική ημερίδα 
της πράξης «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απασχόληση & τοπική 
ανάπτυξη», πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στην 
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Πανοράματος

Περισσότερα ΕΔΩ 

Workshop και εκδήλωση στο πλαίσιο της ΕΠΙ.ΘΕΣΗ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Enisxysh_Autoapasxolhshs.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Epixeiroume_Dynamika.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Neofyhs_Epixeirhmatikothta.pdf
mailto:law-help%40central.tee.gr?subject=
mailto:tax-help%40central.tee.gr?subject=
http://web.tee.gr/nea-ypiresia-forotexnikis-ypostirixis/
http://web.tee.gr/nea-ipiresia-nomikis-ipostiriksis/
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/GRAFEIO_TYPOY/DELTIA_TYPOY
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

“ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ” για τον Χωρικό και Ενεργειακό Σχεδιασμό 
στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος SPE-
CIAL (Spatial Planning and Energy for Communities In All 
Landscapes), Θεσσαλονίκη από 14 έως 17 Οκτωβρίου 2015, 
Κτίριο ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49) . Πληροφορίες

ΗΜΕΡΙΔΕΣ/OPEN SEMINARS στα πλαίσια υλοποίησης 
του Ερευνητικού Έργου «A Scientific Network for Earth-
quake, Landslide and Flood hazard Prevention”, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς 
πόρους (ΕΣΠΑ). Σέρρες 29.10.2015, Θεσσαλονίκη 30.10.2015. 
Πληροφορίες : 2310 476081-4

4ο  ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, από την 
Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος και 
το Δίκτυο Ναυαρίνο, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Konrad 
Adenauer, το Ερευνητικό Κέντρο του Διεθνούς Τμήματος του 
Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College, SEERC, και το 
ACT-American College of Thessaloniki. Θέμα Συνεδρίου «Ο 
κόσμος το 2016 και πέρα: Η Ελλάδα στο τρίγωνο Ευρώπης, 
Ρωσίας & Μέσης Ανατολής». Στις 18 Οκτωβρίου 2015 
κινηματοθέατρο Ολύμπιον, Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ «3RD 
OLYMPUS ICSC», στο πλαίσιο της 5ης Διεθνούς Έκθεσης 
«Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics», από 7 έως 9 Νοεμβρίου 
2015, Metropolitan Expo, Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, Αθήνα

3ο ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΕ), ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΕΔΥΠ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, από 10 έως 12 Δεκεμβρίου 2015, 
Αθήνα. Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι Σχολές Αγρονόμων 
& Τοπογράφων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του 
ΕΜΠ και το Επιστημονικό Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

Οι προτάσεις του ΣΒΒΕ και του ΒΕΘ για τον αναπτυξιακό
Τέσσερις προτάσεις κατέθεσε ο ΣΒΒΕ ενόψει της κατάρτισης του κειμένου του 

αναπτυξιακού νόμου. Οι προτάσεις χωρίζονται στα ακόλουθα μέρη:
1. Προτάσεις στρατηγικών κατευθύνσεων
2. Προτάσεις για την άρση των καθυστερήσεων στο σύστημα πληρωμών και 

εκταμιεύσεων
3. Προτάσεις τροποποίησης του συστήματος διαχείρισης και υλοποίησης 

επενδύσεων
4. Προτάσεις σχετικά με τις μορφές ενισχύσεων – κινήτρων.
Αναλυτικότερα, ΕΔΩ
Στο μεταξύ, δέσμη επτά προτάσεων προκειμένου ο νέος αναπτυξιακός νόμος να 

αποτελέσει το εργαλείο προς την κατεύθυνση της οικονομικής ανασυγκρότησης 
της χώρας, απέστειλε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προς τον 
γενικό γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόη Λαμπριανίδη, 
μέσω σχετικής επιστολής.  Μάλιστα οι προτάσεις συζητήθηκαν στο πρόσφατο 
διοικητικό συμβούλιο του ΒΕΘ, κατά τη διάρκεια του οποίου επισημάνθηκε ότι ο 
νέος αναπτυξιακός νόμος θα πρέπει να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για τις 
επενδύσεις και γενικότερα την επιχειρηματικότητα. Οι προτάσεις του ΒΕΘ ΕΔΩ

Στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 
η τελική ημερίδα παρουσίασης του ερευνητικού προγράμματος INDES – 
MUSA. Τη Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος, εκπροσώπησε το μέλος της 
Γιώργος Τσακούμης, ο οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε 
ότι το ΤΕΕ, ως ένας κατεξοχήν επιστημονικός φορέας και θεσμοθετημένος 
Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, αντιμετωπίζει θετικά και είναι αρωγός σε 
κάθε προσπάθεια ερευνητικού έργου και καινοτομίας στην επιστήμη. «Στην 
προκειμένη περίπτωση πρόκειται για ένα έργο που αφορά την γνωστή σε 
όλους μας για τα προβλήματά καθιζήσεων, περιοχή του Καλοχωρίου και τα 
αποτελέσματα του έργου θα είναι πολύ χρήσιμα για όλους τους εμπλεκόμενους 
τοπικούς φορείς όσον αφορά την αντιμετώπισή τους στο μέλλον. Ένα άλλο 
σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του project είναι το ότι υλοποιείται στο 
πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας και συγκεκριμένα «Ελλάδας – Κίνας» που 
σημαίνει ότι λειτουργεί και ως μέσο ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καινοτόμων 
μεθοδολογιών μεταξύ των δύο χωρών», υπογράμμισε.

Τις θέσεις, τις πρωτοβουλίες και τον ρόλο 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ αναφορικά με τον στρατηγικό 
περιβαλλοντικό σχεδιασμό κεντρικής 
Μακεδονίας παρουσίασε ο πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας – 
Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γιώργος Μπανιάς μιλώντας στο 18ο διεθνές 
συμπόσιο για την περιβαλλοντική ρύπανση και τις επιπτώσεις στη ζωή της 
Μεσογείου. Στο ίδιο συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από την Μεσογειακή 
Επιστημονική Ένωση για την προστασία του περιβάλλοντος από τις 26 
έως τις 30 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη, πραγματοποίησε εισήγηση με θέμα 
τις πλατφόρμες συλλογικής ευαισθητοποίησης για την αειφορία και την 
κοινωνική καινοτομία (Collaborative Awareness Platforms - CAP’s) και ο Β’ 
Αντιπρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας 
και Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Δρ. Χρίστος Βλαχοκώστας. Τα δύο στελέχη 
συμμετείχαν στο συνέδριο ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο πλαίσιο του 
έργου CHERRIE (Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment) 
στην υλοποίηση του οποίου συμμετέχει ως εταίρος το ΤΕΕ.

Στην εισήγησή του ο κ. Μπανιάς τόνισε ότι η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας 
αντιμετωπίζει σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις οι οποίες επηρεάζουν 
την ποιότητα ζωής. Πιο συγκεκριμένα, χαρακτηρίζεται από μεταξύ άλλων 
από την έλλειψη χώρων πρασίνου, η οποία με τη σειρά της επιβαρύνει την 
ποιότητα αέρα, τη δημόσια υγεία και την αισθητική της ευρύτερης περιοχής. 
Επιπρόσθετα, η τεκμηριωμένη έλλειψη ΜΜΜ και έργων υποδομής αποτελεί 
σημαντική πρόκληση για την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής. Εν κατακλείδι, αξίζει να τονισθεί η ανάγκη για 
σημαντικά έργα διαχείριση περιβάλλοντος, με δεδομένο ότι οι υποδομές 
διαχείρισης αποβλήτων είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν ανεπαρκείς.

«Στην ως άνω βάση, ο ρόλος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ως τεχνικός σύμβουλος της 
Πολιτείας είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ζωτικής σημασίας. Ειδικότερα, 
ως περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ αναπτύσσει δραστηριότητες και υλοποιεί 
μελέτες που σχετίζονται με τον στρατηγικό περιβαλλοντικό σχεδιασμό της 
ΠΚΜ. Πιο συγκεκριμένα και υπό το ως άνω πρίσμα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, μεταξύ 
άλλων δραστηριοτήτων, έχει συντάξει μελέτες που σχετίζονται με το σύνολο 
των περιβαλλοντικών πιέσεων που ταλανίζουν την ευρύτερη περιοχή 
και σχετίζονται με: (i) την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή της 

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα INDES – MUSA

Ο ρόλος του ΤΕΕ/ΤΚΜ στον στρατηγικό περιβαλλοντικό 
σχεδιασμό 

Θεσσαλονίκης, (ii) τη διαχείριση των αποβλήτων, (iii) την ενέργεια και 
την αειφορία, (iv) συμβατικά καύσιμα και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Αξίζει 

να σημειωθεί οτι την τελευταία δεκαετία το ΤΕΕ/ΤΚΜ εχει συμμετάσχει σε 
πληθώρα ερευνητικά προγράμματα στον επιστημονικό τομέα της διαχείρισης 
του περιβάλλοντος και της αειφορίας», τόνισε ο κ. Μπανιάς. Περισσότερα ΕΔΩ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Prosklhsh_Ergasthrio.pdf
www.thessalonikisymposium.org
http://www.sbbe.gr/?p=3671
http://www.veth.gov.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000100_N0000002008_N0000002011_N0000002217_S0851711815
http://www.mesaep.org/
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ο Ιάπωνας Τακαάκι Κατζίτα, γεννημένος το 1959 και ο Καναδός Άρθουρ Μπρους ΜακΝτόναλντ, γεννημένος το 1943, μοιράστηκαν το Νόμπελ Φυσικής 2015, όπως 
ανακοίνωσε η επιτροπή των βραβείων. Οι δύο ερευνητές τιμήθηκαν για την «για την ανακάλυψη της ταλάντωσης νετρίνων, η οποία δείχνει ότι τα νετρίνα έχουν 
μάζα». Δηλαδή οι δύο ερευνητές έδειξαν ότι τα νετρίνα, στοιχειώδη υποατομικά σωματίδια που διαπερνούν κατά δισεκατομμύρια τη Γη χωρίς να καταδέχονται 
να αλληλεπιδράσουν με την κανονική ύλη, μπορούν να αλλάζουν «ταυτότητα» και να μεταμορφώνονται από ένα είδος νετρίνου σε άλλο. Η μεταμόρφωση αυτή 
απαιτεί από τα νετρίνα να έχουν μάζα.

Το 80% της δύναμής του έχασε στα χρόνια της κρίσης ο παλαιότερος σύλλογος εργοληπτών δημοσίων έργων της χώρας, ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων Θεσσαλονίκη & Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΠΕΔΕΘ & Κ.Μ). Την έκταση του πλήγματος και τις επιπτώσεις που επί σειρά ετών δέχεται ο κλάδος των μεσαίων 
και μικρών εργοληπτικών επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, φανερώνουν οι αριθμοί. «Τα προβλήματα μέσα στο 2015, οξύνθηκαν 
με τη συσσώρευση οφειλών καθώς δεν γίνονταν πληρωμές για έργα που είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Εκτιμώ ότι το 80% των παλιών οφειλών αφορά 
σε έργα του ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο σε έργα της Αυτοδιοίκησης», εξήγησε ο κ. Κουβουκλιώτης.

Νέα «βάρη» 4,4 δισ. ευρώ σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις κομίζει ο προϋπολογισμός του 2016 που κατατέθηκε στη Βουλή μετά την έγκριση των 
δανειστών. Σύμφωνα με το προσχέδιο ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει νέες περικοπές σε συντάξεις και εφάπαξ, παρά τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού 
συστήματος, αλλά και «γενναίες» αυξήσεις φόρων, προκειμένου να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 0,52% του ΑΕΠ (894 εκατ. ευρώ). 
Ο «λογαριασμός» με τα μέτρα της διετίας 2015-2016 φθάνει συνολικά τα 6,379 δισ. ευρώ σε μια στιγμή που η αγανάκτηση των νοικοκυριών από τους φόρους έχει 
χτυπήσει κόκκινο… Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα νέα μέτρα των 4,346 δισ. ευρώ του 2016, τα 1,851 δισ. ευρώ θα προέλθουν από παρεμβάσεις στο σκέλος των 
δαπανών, εκ των οποίων 1,268 δισ. ευρώ αφορούν περικοπές σε συντάξεις, εισφορές και παροχές κοινωνικής ασφάλισης και τα 2,494 δισ. ευρώ θα αποτελέσουν 
τη νέα σοδειά των φόρων. Η οποία θα μαζευτεί από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες.

Η αντιμετώπιση της «ανθρωπιστικής κατάστασης των προσφύγων» εντός της ΕΕ και των γειτονικών χωρών ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για τη συνάντηση του με τον τούρκο πρόεδρο και τόνισε πως «Η Επιτροπή θα πράξει ό,τι μπορεί 
για να στηρίξει τις αξιοσημείωτες προσπάθειες της Τουρκικής Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να κοιτάζουμε μόνο το εσωτερικό μας αλλά και την περιφέρεια της 
Ευρώπης». Ο ίδιος ανέφερε πως υπέβαλε ένα σχέδιο «μνημονίου» μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίλυση του προβλήματος των προσφύγων. 
Ανέφερε τέλος ότι γίνονται συζητήσεις και με την Αθήνα, ενώ προβλέπει να αποσταλούν στελέχη και στην Τουρκία για τη συζήτηση των λεπτομερειών της 
συμφωνίας που πιστεύει ότι θα συναφθεί.

Αντίστροφη μέτρηση για τις τελευταίες «πινελιές» στο σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης του ΟΛΠ, καθώς έως την ερχόμενη Παρασκευή έχει ζητήσει το 
ΤΑΙΠΕΔ να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των παρατηρήσεων. Επιπλέον συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) η προσφυγή φορέων του Πειραιά που 
ζητούν να μην προχωρήσει η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Η απόφαση αναμένεται ύστερα  από περίπου 20-25 ημέρες. Η προσφυγή, που είχε προσδιοριστεί 
να συζητηθεί 6 Οκτωβρίου, στο 4ο Τμήμα του ΣτΕ (με επταμελή σύνθεση), έχει κατατεθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, το Επαγγελματικό και το 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ). Σύμφωνα με πληροφορίες οι συνήγοροι των φορέων ανέφεραν 
ότι δεν μιλάμε για μια παραχώρηση μιας επιμέρους μικρής δραστηριότητας αλλά για τη διάθεση προς εκμετάλλευση από ιδιώτη 5 εκατ. τετραγωνικών μέτρων 
από χώρους και 23 χιλιομέτρων ακτογραμμής.

Σε έναν Ιάπωνα και έναν Καναδό το Νόμπελ Φυσικής για την ταλάντωση νετρίνων

Σε αδράνεια το 80% των εργοληπτών δημοσίων έργων κεντρικής Μακεδονίας

Στα 6,4 δισ. ευρώ o «λογαριασμός» της διετίας

«Μνημόνιο» συνεργασίας ετοιμάζει η ΕE με την Τουρκία για το προσφυγικό

Σε 20-25 μέρες η απόφαση του ΣτΕ για την πώληση του ΟΛΠ
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Να ανακτήσει το χαμένο έδαφος σε έναν τομέα, όπου την 

πρωτοπορία σήμερα έχουν, πλέον, οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ιαπωνία, 

αυτό των υπερ-υπολογιστών, φιλοδοξεί η Ε.Ε. Σε μια προσπάθεια 

να αποκτήσει προβάδισμα στην επιστημονική και τεχνολογική 

πρωτοπορία, η Ε.Ε. επενδύει περί τα 140 εκατ. ευρώ, προκειμένου 

να δημιουργήσει ένα νέο, ανταγωνιστικό, οικοσύστημα υπερ-

υπολογιστών. Τον Νοέμβριο του 2010, μόνο εννέα από 50 

ισχυρότερους υπερ-υπολογιστές του κόσμου βρίσκονταν στην 

Ευρώπη, έκτοτε ο αριθμός αυτός έχει υπερδιπλασιαστεί σε 19.

Το “πράσινο φως” για την πλήρη κατάργηση των χρεώσεων 

περιαγωγής εντός της Ε.Ε., από τον Ιούνιο του 2017, έδωσε το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο υιοθέτησε τους κανόνες για τα 

τέλη περιαγωγής και για την ουδετερότητα του δικτύου. Έτσι, 

από τις 15 Ιουνίου 2017 μια κλήση, ένα μήνυμα ή η χρήση του 

Διαδικτύου δεν θα χρεώνεται υψηλότερα από άλλο κράτος - 

μέλος της Ε.Ε. 
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