
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1

1 
2
4
5

EDITORIAL - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

ΘΕμΑτΑ τΕΕ - μηχΑΝΙκωΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ME MIA MATIA

ΤΕΥΧΟΣ

30
05 ΝΟΕ 2015

O ελληνικός λαός συνηθίζει να λέει ότι τα “πολλά 
λόγια είναι φτώχεια”, αλλά στην περίπτωση του 
λιμανιού της Θεσσαλονίκης προς το παρόν έχουμε 
μόνο αυτό: λόγια. Στην τελευταία σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε παρουσία του προέδρου του 
ΤΑΙΠΕΔ, Στέργιου Πιτσιόρλα, οι παρευρισκόμενοι 
σίγουρα θα είχαν την αίσθηση του deja vu, αφού 
ειπώθηκαν για νιοστή φορά τα ίδια πράγματα, 
τη στιγμή που οι καταστάσεις απαιτούν 
επειγόντως πράξεις. Η αλήθεια είναι μία και 
την επιβάλει η πραγματικότητα της αγοράς: στις 
σημερινές αμείλικτες από άποψη ανταγωνισμού 
συνθήκες, λιμάνι στο οποίο δεν εμπλέκεται 
παγκόσμιος πάροχος αργά ή γρήγορα (μάλλον 
γρήγορα) θα αποκοπεί από όλους και από όλα. 
Η επέκταση της έκτης προβλήτας θα μείνει σχέδιο 
επί χάρτου και το περίφημο κέντροlogistics, που 
κάθε τόσο ανασύρεται από τη λήθη όπου έχει 
θαφτεί και πέφτει στο τραπέζι ως απαραίτητο, θα 
παραμείνει όνειρο θερινής νυκτός. Την ίδια στιγμή, 
τόσο οι “φτωχοί” γείτονές μας στα Βαλκάνια, όσο 
και ο Πειραιάς, θα αναπτύσσονται διαρκώς, θα 
απολαμβάνουν μεγαλύτερα μερίδια της πίτας των 
εμπορευματικών μεταφορών από την Ασία προς 
την Κεντρική Ευρώπη και θα κουνάνε το μαντήλι 
στη Θεσσαλονίκη, που θα μείνει στην αποβάθρα 
της απομόνωσης, παρέα μόνο με τις χρόνιες 
αυταπάτες της ότι αυτή εφηύρε τον τροχό. 
Ναι, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στο στάδιο 
των λόγων. Στη σύσκεψη ειπώθηκαν πράγματα 
γνωστά, έστω και στη σωστή κατεύθυνση, την 
οποία το ΤΕΕ/ΤΚΜ υποστηρίζει: ειπώθηκε ότι η 
πώληση θα συνδεθεί με ποιοτικά κριτήρια των 
προσφορών και με δέσμευση για επενδύσεις. 
‘Οτι η Δημόσια Αρχή Λιμένος θα θεσμοθετηθεί 
με νόμο πριν από την παραχώρηση, έτσι ώστε 
να διασφαλιστούν οι δημόσιες λειτουργίες του 
λιμένος. Κι ότι ποσοστό 3,5% επί του τζίρου θα 
αποδοθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, 
σωστά όλα, τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε, ώρα 
για πράξεις. Τα τρένα που φεύγουν δεν μας 
περιμένουν. Ούτε φυσικά τα καράβια. Φεύγουν 
στην ώρα τους...

EDITORIAL

Στο προσκήνιο και πάλι το θέμα δημιουργίας Εμπορευματικού Κέντρου 
στη Θεσσαλονίκη

Νέος Α’ αντιπρόεδρος και αν.γενικός γραμματέας του ΤΕΕ

Πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση 
του πορίσματος της ΟΕ που είχε 
συστήσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη 
δημιουργία Εμπορευματικού 
Κέντρου στη Θεσσαλονίκη, η 
Πολιτεία φέρεται να εξετάζει σοβαρά 
το ενδεχόμενο αυτό. Δημοσιεύματα 
στον Τύπο αναφέρουν πως 
υπάρχουν σχέδια για την δημιουργία 
Εμπορευματικού Κέντρου στη 
Θεσσαλονίκη, όπως αυτό των 
Αθηνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τους οκτώ διεκδικητές του ΟΛΘ 
να τοποθετείται χρονικά στις αρχές Απριλίου του 2016, η ΓΑΙΟΣΕ και το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων εξετάζουν 
τη δημιουργία ενός νέου Εμπορευματικού Κέντρου, κοντά στο λιμάνι, σε μια έκταση 600 στρεμμάτων, που 
μάλιστα συνδέεται σιδηροδρομικά με τον ΟΛΘ. Μεταξύ των χώρων που έχουν αναφερθεί πως ενδέχεται 
να αποτελούν τα ιδανικά σημεία για την δημιουργία Κέντρου Logistics κοντά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
είναι τα ανενεργά στρατόπεδα «Κακιούση» και «Γκόνου», με το δεύτερο να συγκεντρώνει τις περισσότερες 
πιθανότητες.
Το θέμα απασχόλησε τη συνάντηση που είχε η γ.γ. του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, 
Πέτη Πέρκα με τον πρόεδρο του ΔΣ, Γιάννη Παντή και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΛΘ ΑΕ, Δημήτρη 
Μακρή. Η κ. Πέρκα επισήμανε πως το υπουργείο καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια, ώστε να προχωρήσει η 
δημιουργία εμπορευματικών κέντρων. «Πρόκειται για μεγάλης σημασίας αναπτυξιακά έργα, τα οποία θα 
αξιοποιήσουν τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και εν προκειμένω της Θεσσαλονίκης», ανέφερε και 
πρόσθεσε: «Στην Αθήνα οι αντίστοιχες διαδικασίες στο Θριάσιο προχωρούν. Πρέπει όμως να δρομολογηθούν 
άμεσα ανάλογα έργα και στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αξιοποιηθεί το λιμάνι, που αποτελεί συγκριτικό 
πλεονέκτημα της πόλης, αλλά και να μπει  σε αναπτυξιακή τροχιά η ευρύτερη περιοχή. Και στην κατεύθυνση 
αυτή θέλουμε τη συνεργασία όλων των φορέων της πόλης».
Το 2010 το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε προχωρήσει στη συγκρότηση ΟΕ η οποία μελέτησε διεξοδικά το θέμα. Σήμερα, η 
διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι αποφασισμένη να επικαιροποιήσει τα δεδομένα της μελέτης και να συμβάλει 
ουσιαστικά και αποφασιστικά στον σχεδιασμό δημιουργίας Εμπορευματικού Κέντρου. 
Αναλυτικά, το πόρισμα της ΟΕ ΕΔΩ 

Κατά την ειδική συνεδρίαση του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ ανακήρυξε τον 
νέο Α’ αντιπρόεδρο και τον νέο αναπληρωτή γενικό γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. 
Πρώτος αντιπρόεδρος ανακηρύχτηκε ο Μήλης Νικόλαος του Ευαγγέλου, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός και 
αναπληρωτής γενικός γραμματέας ο Σεραφίδης Θεόδωρος του Λαζάρου, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADES_ERGASIAS_2010-12
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Παράταση χρηματοδότησης έως τον 
Μάρτιο του 2020 έδωσε η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων στο έργο 
κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης. 
Το ανακοίνωσε ο πρόεδρος της, Βέρνερ 
Χόγιερ, μετά τη συνάντηση που είχε με 
τον υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη. 
Στη συνάντηση που είχαν οι δύο άντρες την Τρίτη 3 Νοεμβρίου διευκρινίστηκε πως 
μόνο για το Μετρό της Θεσσαλονίκης, όπου οι εργασίες έχουν σταματήσει από 
τον Δεκέμβριο του 2014 (η λύση για το μέλλον του έργου αναμένεται μέσα στο 
Νοέμβριο) υπάρχει παράταση χρηματοδότησης. «Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να 
χάσουμε χρήματα. Αν τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί θα μας τα ζητήσουν πίσω ή 
θα πάνε σε έργα -γέφυρες» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Σπίρτζης. 

Ωστόσο, ο κ. Βέρνερ ξεκαθάρισε ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2017 θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί όσο γίνεται περισσότερα έργα που χρηματοδοτούνται από το τρέχον 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο λήγει στο τέλος του χρόνου. Αυτό θα πρέπει να γίνει 
προκειμένου να μην χαθούν χρήματα και να μεταφερθούν όσο γίνεται λιγότερα 
έργα-γέφυρες στο νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ). Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχουν περισσότερα 
(μη δεσμευμένα) χρήματα προκειμένου να μπουν μπροστά νέα έργα. Σημειώνεται 
ότι το ΕΣΠΑ προβλέπει 21 δισ. ευρώ για έργα υποδομών ενώ από το νέο ΕΣΠΑ 
(ΣΕΣ) θα διατεθούν μόνο 4,5 δισ. ευρώ. Τα έργα αιχμής που θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο του 2017 είναι οι αυτοκινητόδρομοι, οι επεκτάσεις του 
Μετρό και τα σιδηροδρομικά. Σε ό,τι αφορά το Μετρό, ο υπουργός Υποδομών, τόνισε 
ότι οι σκέψεις είναι η γραμμή 4 -από το Άλσος Βεϊκου έως τη Λυκόβρυση- συνολικού 
προϋπολογισμού 3,35 δισ. να βγει από το νέο ΕΣΠΑ και η χρηματοδότηση της να 
γίνει από το λεγόμενο πακέτο Γιούνκερ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα 
υπόλοιπα έργα που μπαίνουν στον νέο σχεδιασμό (δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα) είναι η κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής της Εγνατίας: 
Ηγουμενίτσα-Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη- Ορμένιο κόστους 5 δισ. ευρώ. 

Αργότερα, ο κ. Χόγιερ συμμετείχε σε εκδήλωση υπογραφής συμβάσεων 
δανειοδότησης για την κατασκευή ενεργειακών έργων όπου μετέφερε τη δέσμευση 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα. 
«Θα επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας στην Ελλάδα, για να στείλουμε μήνυμα 
στην πραγματική οικονομία και να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση έργων που 
θα βοηθήσουν να λύσουμε τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας», τόνισε ο 
πρόεδρος της ΕΤΕπ και σημείωσε ακόμη ότι η τράπεζα ήταν παρούσα στην Ελλάδα 
πριν την κρίση, συνέχισε στη διάρκεια της κρίσης και θα παραμείνει και μετά, 
εφόσον της ζητηθεί, σε μια χώρα με κράτος δικαίου και δημοκρατία, όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά.

Με δύο σημαντικές εκδηλώσεις, οι 
οποίες θα αναδείξουν τις προοπτικές 
που δημιουργούνται μέσω του 
έργου CheRRIE για τη βιομηχανία 
δομικών υλικών, τις κατασκευές, 
την επιστημονική κοινότητα και τελικά τη δημόσια υγεία, θα επισφραγιστεί η 20μηνη 
περίοδος υλοποίησης του έργου, όπου μετέχει ως εταίρος και το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Συγκεκριμένα, στις 30 Νοεμβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο 
του κτηρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ η καταληκτική εκδήλωση του CheRRIE (Κίνδυνοι 
από Χημικά και Ακτινοβολία στο Εσωτερικό Περιβάλλον), ενώ παράλληλα θα 
γίνει σεμινάριο για τους εταίρους (stakeholders) σε ό,τι αφορά τη χρήση 
της πλατφόρμας του έργου. Περισσότερες λεπτομέρειες και για τις δύο 

Παράταση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων για το μετρό Θεσσαλονίκης

Στις 30/11 η καταληκτική εκδήλωση του έργου CheRRIE
Συγκεκριμένες δράσεις τώρα για την ανασυγκρότηση της 
χώρας 

Τις απόψεις του για την ανασυγκρότηση της 
χώρας παρουσίασε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός σε άρθρο του στην εφημερίδα «Κεφάλαιο». 
Συγκεκριμένα, αναφέρει: 

«Ανασυγκρότηση της χώρας». Πρόκειται για τη φράση 
που βαρέθηκαν οι πολίτες να ακούν το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο η ανασυγκρότηση 
δεν γίνεται με λόγια, αλλά με συγκεκριμένες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα. Θα είμαι 
συγκεκριμένος ξεκινώντας από το ΕΣΠΑ και το ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ):

1. Μέχρι το τέλος του έτους να πληρωθούν όλοι οι εγκεκριμένοι λογαριασμοί.
2. Μέχρι το τέλος του έτους να δημοσιευτούν προσκλήσεις για το ΣΕΣ για 

τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισμού.
Αναλυτικά όλο το άρθρο του προέδρου του ΤΕΕ ΕΔΩ 

εκδηλώσεις θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
(www.tkm.tee.gr).

Το έργο (Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment - CheRRIE) 
είναι ένα έργο στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IV Ελλάδα-Βουλγαρία, 
διάρκειας 20 μηνών του οποίου κύριοι στόχοι είναι:

• Η καταγραφή της εκπομπής ακτινοβολίας και χημικών ουσιών από δομικά υλικά, 
τόσο παραδοσιακά (σκυρόδεμα, τούβλα, ξύλινα δάπεδα, έπιπλα κ.λπ.), όσο και 
σύγχρονα (γυψοσανίδες, γρανίτης, δάπεδα βινυλίου, κλπ.) που χρησιμοποιούνται σε 
τυπικές ελληνικές και βουλγάρικες κατασκευές.

• Ο υπολογισμός του ρυθμού δόσης και η χρονική εξέλιξη της λόγω της έκθεσης σε 
ακτινοβολίες και χημικά που εκπέμπονται από αυτές τις κατασκευές.

• Η συγκριτική αξιολόγηση των κινδύνων από χημικά και ακτινοβολία για τη δημόσια 
υγεία, από διάφορα υλικά κατασκευής και τη συγκεκριμένη χρήση οικοδομικών 
υλικών που παρουσιάζουν αυξημένη φυσική ραδιενέργειας (π.χ. τέφρα σταθμού 
παραγωγής ενέργειας στο τσιμέντο, φυσικό γρανίτη, πλακάκια, κλπ.) και εκπομπές 
χημικών ουσιών (π.χ. βενζόλιο από χρώματα, φορμαλδεΰδη από ξύλινα έπιπλα κλπ.).

• Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων των φυσικών, χημικών και 
ιδιοτήτων ακτινοβολίας των δομικών υλικών που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και 
τη Βουλγαρία.

• Η δημιουργία ενός συστήματος πληροφοριών στη βάση ενός υπολογιστικού 
πλέγματος που θα διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων/πληροφορίας μεταξύ 
Ελλήνων και Βουλγάρων εταίρων. Η δημιουργία αυτής της προηγμένης υποδομής 
θα ενισχύσει την προστασία της δημόσιας υγείας με την ενσωμάτωση των 
επιστημονικών πόρων και εμπειρογνωμοσύνης στις διασυνοριακές περιοχές και στις 
δύο χώρες. Επιπλέον, θα χρησιμεύσει ως μια κοινότητα με βάση την επιστημονική 
και τεχνική υποδομή για την εκτέλεση αυτών των τύπων των μελετών και σε άλλες 
περιοχές των δύο χωρών (πέρα από τις διασυνοριακές), ενισχύοντας έτσι τόσο την 
επιστημονική τεχνογνωσία στις χώρες, όσο και το επίπεδο της δημόσιας υγείας και 
της προστασίας των καταναλωτών.

Απώτερος στόχος του CheRRIE; ένα ενεργό σχέδιο διάδοσης και κατάρτισης 
θα τεθεί σε δράση ιδίως κατά το δεύτερο έτος του σχεδίου, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι από τα αποτελέσματα του έργου θα ωφεληθούν στο μέγιστο 
βαθμό (α) η επιστημονική κοινότητα που δραστηριοποιείται στις σχέσεις 
περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας (β) ο κλάδος των κατασκευών και των 
ενώσεων καταναλωτών στις διασυνοριακές περιοχές.

Εταίροι του έργου, εκτός από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, είναι η Βουλγαρική Ακαδημία 
Επιστημών(Institute of Mineralogy and Crystallography), ο Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων - Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών - Τμήμα Κεντρικής 
και Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων της Βουλγαρίας (τμήμα 
Μπλαγκόεβγκραντ).

http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=29384&lang=el
http://www.tkm.tee.gr
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Υπέρ της οργανωμένης εξωστρέφειας του κλάδου των κατασκευών τάσσεται 
ο ΣΑΤΕ, επισημαίνοντας πως αυτή μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικές θετικές 
συνέπειες και για τη χώρα, εάν, βέβαια, ληφθούν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, 
σοβαρά και - κυρίως - σταθερά μέτρα και επιδιωχθούν οι μέγιστες δυνατές 
συνέργειες. Αυτό, στη σημερινή συγκυρία, καθίσταται και επιτακτικό για 
την επιβίωση του κατασκευαστικού κλάδου, λόγω και του ολοένα και 
συρρικνούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με αφορμή πρόσφατη 
σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας 
και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ, ο Σύνδεσμος διατύπωσε 
γραπτώς τις προτάσεις του. Όπως επισημαίνεται, ιδιαίτερη σημασία σε μια τέτοια 
συντονισμένη προσπάθεια μπορούν να έχουν οι συνέργειες μεταξύ κλάδων 
που φαινομενικά δεν έχουν άμεση σχέση, μια και αυτές μπορεί να αποδειχθούν 
η καλύτερη διαφήμιση του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου. 

Αναλυτικά οι θέσεις και οι προτάσεις του Συνδέσμου ΕΔΩ

ΣΑΤΕ: Μέτρα στήριξης για την εξωστρέφεια του 
κατασκευαστικού κλάδου 

Αντίδραση της Attica bank σε δημοσιεύματα

Τέλος στις χρεώσεις περιαγωγής και ισότιμη πρόσβαση 
στο διαδίκτυο

Μάρδας: Ο κατασκευαστικός τομέας δεν επεκτάθηκε στο 
εξωτερικό

Παράταση πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών και 
υποχρεωτικά ΠΕΑ για μίσθωση ακινήτου

Προσπάθεια «ανάστασης» της βιομηχανίας από τη Θ.Τζάκρη

Τα δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για δήθεν αφερεγγυότητα 
της Attica Bank και συνεπώς θέση της σε καθεστώς εκκαθάρισης με δημιουργία 
good bank και bad bank είναι παντελώς αναληθή και παραπλανητικά.

Η Attica Bank θα προχωρήσει με επιτυχία στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής 
της, με τη στήριξη του βασικού της μετόχου που είναι το ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ και που 
θα συνεχίσει να κατέχει και στο μέλλον το πακέτο των μετοχών της, αλλά και με 
τη πιθανή συμμετοχή και νέων ιδιωτών επενδυτών με τους οποίους βρίσκεται σε 
στάδιο συνεννοήσεων. Τελικώς δε, εάν και εφόσον απομείνει υπόλοιπο ποσό της 
αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου για κάλυψη, με τον πρόσφατο νόμο για την 
ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών, θα δικαιούται όπως και οι λοιπές Τράπεζες 
να καλέσει και αυτή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στήριξης  για τη συμμετοχή του.

Τέλος θα τεθεί στις χρεώσεις περιαγωγής εντός της ΕΕ από τον Ιούνιο του 2017 
και θα τεθούν σε εφαρμογή σαφείς κανόνες σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης 
στο διαδίκτυο, μετά την υπερψήφιση του νέου νομοθετικού πακέτου για τις 
τηλεπικοινωνίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

“Το τέλος των χρεώσεων περιαγωγής ήταν κάτι που περίμεναν όλοι εδώ και 
πολύ καιρό: οι απλοί άνθρωποι, οι νέες επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες και 
όλοι οι οργανισμοί”, δήλωσε η εισηγήτρια, Pilar del Castillo (ΕΛΚ, Ισπανία), 
στη συζήτηση πριν από την ψηφοφορία. “Χάρη στην παρούσα συμφωνία η 
Ευρώπη θα καταστεί η μόνη περιοχή στον κόσμο που θα διασφαλίζει νομικά την 
ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο και την ουδετερότητα του δικτύου. Η αρχή της 
ουδετερότητας του δικτύου θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλα τα 28 κράτη μέλη. Θα 
διασφαλίσει επίσης ότι δεν θα έχουμε διαδίκτυο δύο ταχυτήτων “, προσέθεσε 
η εισηγήτρια. Όλα τα τέλη περιαγωγής για κλήσεις, αποστολή μηνυμάτων 
κειμένου και χρήση διαδικτύου μέσω κινητού τηλεφώνου (mobile internet) στο 
εξωτερικό εντός της ΕΕ θα απαγορευθούν από τις 15 Ιουνίου 2017

Αδικαιολόγητο χαρακτήρισε το γεγονός ότι ο κατασκευαστικός τομέας στην 
Ελλάδα επωφελήθηκε από όλα τα κοινοτικά πλαίσια, αλλά δεν κατάφερε να 
επεκταθεί σε ξένες αγορές, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Μάρδας, 
μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΑΜΠΕ. “Δεν δικαιολογείται με ένα τέτοιο μεγάλο 
σύνολο δισεκατομμυρίων που με μια πρώτη εκτίμηση ανέρχονται σε 60 δισ. τα 
όσα έχουν πάρει όλο αυτό το χρονικό διάστημα να βρίσκεται σε μια θέση τόσο 
πίσω ιδιαίτερα στις αραβικές χώρες, στην Αφρική, ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα 
του τρίτου κόσμου, όπου θα μπορούσε να επεκταθεί” σημείωσε ο κ. Μάρδας, ο 
οποίος εκτιμά ότι ο τομέας κατασκευών της Ελλάδας θα έπρεπε να βρίσκεται 
μέσα στις πέντε πρώτες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναφερόμενος στην οικονομική κατάσταση γενικότερα υπογράμμισε ότι 
το πρόβλημα της διαχείρισης τους τελευταίους οκτώ μήνες ήταν έντονο και 
για τον λόγο αυτό -όπως τόνισε- ήταν πάρα πολύ δύσκολο να χαραχτεί μια 
πολιτική εξωστρέφειας της χώρας. “Τώρα που φαίνεται ότι η χώρα πατάει γερά 
στα πόδια της, τώρα μπορούμε να αλλάξουμε και την εικόνα και συγχρόνως να 
θέσουμε τα θεμέλια έτσι ώστε να προσελκύσουμε κάποιες επενδύσεις από το 
εξωτερικό” υπογράμμισε.

Στο σχέδιο νόμου με τίτλο “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο 
ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση 
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή 
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της 
Κροατίας» και άλλες διατάξεις, γίνεται αναφορά σε παράταση προθεσμίας 
πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών από 30 Ιουνίου 2015 έως 30 Ιουνίου 
2016.

Επίσης στο άρθρο 59 (παράγραφος 3) του ν/σ αναφέρεται ότι “Σε κάθε 
μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται 
υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της ιστοσελίδας Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr)‘‘

Σχέδιο για την επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων εφόσον διαθέτουν τις 
προϋποθέσεις σε συνεργασία με τις τράπεζες, τις περιφέρειες ακόμα και με τη 
σύμπραξη του ΤΑΙΠΕΔ προωθεί η υφυπουργός Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη. Με 
επιστολή στους 13 Περιφερειάρχες της χώρας η κ. Τζάκρη ζήτησε να καταγραφούν 
οι κλειστές βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, οι οποίες θα μπορούσαν να 
επαναλειτουργήσουν με την κατάλληλη στήριξη από την πολιτεία και τις τράπεζες, 
προκειμένου να προσελκύσουν επενδυτές. «Υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση 
για την επεξεργασία ολοκληρωμένου σχεδίου αναβίωσης και επαναλειτουργίας 
βιομηχανικών μονάδων με βάση το δυναμικό που σήμερα μένει αναξιοποίητο και 
παράλληλα βρίσκεται σε ευνοϊκή κατάσταση για τη δημιουργία νέων ευκαιριών 
επιχειρηματικότητας», αναφέρει η κ. Τζάκρη στην επιστολή της. Το σχέδιο του 
υφυπουργείου Βιομηχανίας αφορά σε υφιστάμενες βιομηχανίες και βιοτεχνίες 
που είναι εκτός λειτουργίας. Αρκετές από τις μονάδες αυτές, παρότι είναι κλειστές, 
βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση. 

Το σχέδιο προβλέπει ότι σε τομείς αιχμής, αν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον 
το υπουργείο θα ζητήσει από τις Περιφέρειες και τις τράπεζες να υποδείξουν τις 
συγκεκριμένες βιομηχανίες. Εφόσον υπάρξει ζήτηση η αδειοδότηση θα προχωρήσει 
με ταχύτατες διαδικασίες, προκειμένου έτοιμες βιομηχανίες με «το κλειδί στο 
χέρι» και τη συνεισφορά των τραπεζών που θα επεξεργαστούν τα κατάλληλα 
χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως δανεισμός, μόχλευση κεφαλαίων κ.λπ. να δοθούν 
σε επενδυτές κατόπιν διαγωνισμού. Η διαγωνιστική διαδικασία θα μπορούσε να 
γίνει μέσω του ΤΑΙΠΕΔ ή των τραπεζών, ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της 
επιχείρησης, προκειμένου να πουληθούν σε ελληνικές ή ξένες εταιρείες.

www.sate.gr
http://www.gsis.gr
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα “Novel Methods for Integrated Ex-
ploitation of Agricultural by-Products”, διοργανώνει το CERTH, 
το CREPI και το ITM-CNR, υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Παιδείας, από 16 έως 18 Νοεμβρίου 
2015, Θεσσαλονίκη  

1ο Θεματικό Εργαστήριο “Δυναμική Διαχείριση Βάσεων 
Κοινωνικών Δεδομένων  και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων” 
διοργανώνει το  Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης 
ΑΠΘ, στις  9 Νοεμβρίου 2015, αμφιθέατρο “Παναγιωτόπουλος”

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ διοργανώνει 
η Εταιρία Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής 
Αναστήλωσης των Μνημείων- ΕΤΕΠΑΜ στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, από 26 έως 28 Νοεμβρίου 2015, στο αμφιθέατρο 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ Κόστος συμμετοχής 65 ευρώ. Πληροφορίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ νέων θέσεων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
σπουδών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
(ΤΗΜΜΥ) του ΑΠΘ.  Αιτήσεις έως 13 Νοεμβρίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Youth Today,  με πρωτοβουλία της AIESEC in Greece 
για φοιτητές και πτυχιούχους, που επιθυμούν ν’ ανακαλύψουν  
τον επιχειρηματικό κόσμο (workshops). Στις 4 Δεκεμβρίου, 
Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ σχεδίων και φωτογραφιών με θέμα «Santiago Cala-
trava. Η αναγέννηση του ναού του Αγίου Νικολάου στο «Σημείο 
Μηδέν». Έως 20 Δεκεμβρίου 2015. Τελλόγλειο Ίδρυμα  Τεχνών 
Α.Π.Θ. , Αγίου Δημητρίου 159Α

56ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από 6 
έως 15 Νοεμβρίου 2015, Πληροφορίες

ΔΩΡΕΑΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ και περίπατοι των δημοτών 
Θεσσαλονίκης (Α΄Δημοτικό Διαμέρισμα) σε αρχαιολογικούς 
και ιστορικούς χώρους της πόλης, για το τρίμηνο Οκτωβρίου-
Δεκεμβρίου 2015, Πληροφορίες

Το Open House Thessaloniki επιστρέφει και φέτος από τις 
20-22 Νοεμβρίου

Αλλαγές στον τρόπο έγκρισης των Σχεδίων Διαχείρισης 
Αποβλήτων 

Από ιστορικά αξιοθέατα 
της πόλης μέχρι σύγχρονες 
κατοικίες και δημόσια κτίρια. Το 
Open House Thessaloniki σας 
δίνει πρόσβαση σε σπάνια και 
σημαντικά κτίρια και χώρους 
της πόλης. Φέτος θα υπάρχουν 
πάνω από 65 κτίρια για να περιηγηθείτε κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου. 
Υπάρχουν εκατοντάδες κτίρια στην Θεσσαλονίκη... το κάθε ένα διαφορετικό 
και ξεχωριστό. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί χτίστηκαν; Ποιος τα ’χτισε; Πώς 
σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν; Ή πόσο χρονών είναι; Πίσω από τις όψεις 
και τις πόρτες πολλών από αυτών των κτιρίων βρίσκονται εκπληκτικοί χώροι για 
να εξερευνήσετε και ενδιαφέρουσες ιστορίες για να μάθετε. Φέτος το πρόγραμμα 
εμπλουτίζεται με ένα πλήθος παράλληλων δράσεων και δραστηριοτήτων.

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
•	 16-22/11 OPEN BOX. Ενημερωτικό περίπτερο Αριστοτέλους με 

Μητροπόλεως, 16- 22/11 και ώρες 10:00-22:00
•	 18-20/11 MADE IN THESSALONIKI. Προγραμματισμένες ξεναγήσεις σε 

δημιουργικούς χώρους της πόλης
•	 20/11 OPEN SCHOOL. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα προγραμματισμένων 

ξεναγήσεων που απευθύνεται σε σχολεία
•	 20-29/11 SONY OPEN PHOTO. Διαγωνισμός φωτογραφίας sony ανεβάζοντας 

φωτογραφίες στο instagram γράφοντας το #sony_oht2015 Το φετινό θέμα 
του διαγωνισμού είναι οι ’’Ανοιχτές Πόρτες’’. Oι νικητήριες φωτογραφίες θα 
κερδίσουν δώρα από την sony!

•	 21-22/11 OHT 2015 I AM PART OF A GREAT TEAM! Δωρεάν ξεναγήσεις σε 
65 σημεία της πόλης με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, στο διαθέσιμο ωράριο 
τηρώντας σειρά προτεραιότητας με βάση την άφιξη στον χώρο αναμονής

•	 21-22/11 OPEN BIKE. Στο πλαίσιo του ΟΗΤ 2015 το Open Bike φέτος σας 
προσκαλεί σε συνεργασία με την BikeIt ( εταιρεία που δραστηριοποιείται 
στην παροχή υπηρεσιών με κύριο ”σύμμαχό” της, το ποδήλατο) μέσα άπο 
μια προγραμματισμένη διαδρομή να επισκεφτείτε κτίρια του ΟΗΤ 2015 και 
να ανακαλύψετε την πόλη με το ποδήλατο.

•	 22/11 TIME TO CLOSE..PARTY. Πάρτυ λήξης μετά τις 21.00 στο Μπενσουσάν 
Χάν, Εδέσσης 6, Λαδάδικα με ποτά και cocktails από τη cafeteria-bar 
Elephantas

H Εταιρεία Open House Greece είναι μία Αστική Mη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
με σκοπό την προώθηση και προβολή της Αρχιτεκτονικής και του Πολιτισμού, 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω των ετήσιων δράσεων Open House σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το Μάιο του 2012 και ανήκει στην ευρύτερη 
οικογένεια του Open House Worldwide (www.openhouseworldwide.
org), που μεριμνά για την παγκόσμια προβολή κάθε εκδήλωσης Open House. 
Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία για τη σύσταση του Open House Thessaloniki 
ανήκε στα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
εκείνης της θητείας, τα οποία ήταν και τα ιδρυτικά του μέλη.

Τις απαραίτητες ρυθμίσεις προκειμένου να προχωρήσει η διαχείριση των 
απορριμμάτων στις Περιφέρειες της χώρας περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για 
την ενεργειακή απόδοση. Προκειμένου να αποκτήσει νομική ισχύ το Εθνικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
δημιουργίας αποβλήτων, θα πρέπει να κυρώνονται με κοινή απόφαση 

των υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και να εγκρίνονται με 
Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο μάλιστα, θα 

μπορεί να προχωρά και σε τροποποιήσεις τους εφόσον τις θεωρεί αναγκαίες. 
Με υπουργική απόφαση θα εγκρίνονται και τα Ειδικά Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης 
ρευμάτων αποβλήτων που χρήζουν ειδικότερης συνολικής αντιμετώπισης. Όσον 
αφορά τα ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων), η αναθεώρηση 
των οποίων θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, αυτά υιοθετούνται από την 
Περιφέρεια με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή 
θα λαμβάνεται έπειτα από γνώμη της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειες 
και της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης καθώς και με τη σύμφωνη 
γνώμη των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων των υπουργείων Εσωτερικών και 
Περιβάλλοντος. 

Ωστόσο, οι αλλαγές δεν ικανοποίησαν τον πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ. κεντρικής 
Μακεδονίας, Μιχάλη Γεράνη, ο οποίος σε γραπτή ανακοίνωσή του κάνει λόγο 
για «ασφυκτικό έλεγχο της Κεντρικής Κυβέρνησης στον τομέα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων, προσβάλλοντας την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης 
καταστρατηγώντας ακόμα και το Σύνταγμα» «Καταργείται η έγκριση των ΠΕΣΔΑ 
από το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την εκπόνηση από τους Φορείς Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων και  καθίστανται οι Περιφέρειες και οι ΦΟΔΣΑ γνωμοδοτικά 
όργανα της Κεντρικής Διοίκησης αφού θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 
Γενικών Γραμματέων των υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος», 
αναφέρει.

mailto:4etepam.conference%40gmail.com?subject=
http://letterboxd.com/dimitrisdx/list/
http://www.artandlife.gr/Thessaloniki
www.openhouseworldwide.org
www.openhouseworldwide.org
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Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, απ’ όπου αναχώρησαν 30 πρόσφυγες από τη Συρία και το Ιράκ για το Λουξεμβούργο, παραβρέθηκαν ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου Γιαν Άσελμπορν, ο επίτροπος 
Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας. Η εκδήλωση στο αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος είχε ουσιαστικό και συμβολικό χαρακτήρα. Ουσιαστικό γιατί η μετεγκατάσταση των 30 προσφύγων έγινε σε συνέχεια των αποφάσεων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την κατά προτεραιότητα μετεγκατάσταση ευάλωτων προσφύγων. Συμβολικό, γιατί συνιστά ένα μήνυμα για την ανάγκη ταχύτερης 
και τολμηρότερης ενεργοποίησης της Ε.Ε. με όρους αλληλεγγύης και ανθρωπισμού.

Ραγδαία επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος κατέγραψε η έρευνα της KAΠΑ Research που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 2.003 ατόμων, πανελλαδικά, 
μεταξύ 15-19 Οκτωβρίου. Σήμερα, το 96,4% των ερωτηθέντων αξιολογεί σήμερα την κατάσταση κακή(75,4%) και αρκετά κακή, όταν το 2014 το ποσοστό αυτό 
ήταν 90,2%. Ακόμη χειρότερα, το 62,5% προβλέπει ότι την επόμενη χρονιά η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας θα επιδεινωθεί, όταν πέρυσι το ποσοστό αυτό, 
που αφορούσε στις προβλέψεις για τον επόμενο χρόνο, ήταν 40,5%. Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε η δημοσιογράφος και διοργανώτρια των πολυσυνεδρίων 
“Κa Business- Kαινοτομία & Ανάπτυξη”, Ραλλιώ Λεπίδου, ενόψει της διοργάνωσης του 9ου πολυσυνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Νοεμβρίου, στη 
Θεσσαλονίκη(στο The Met)

Το προσδόκιμο ζωής εξακολουθεί να αυξάνεται στις χώρες μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και έφτασε κατά μέσον όρο τα 80,5 
έτη το 2013, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών, ενώ οι ΗΠΑ βρίσκονται πλέον στο κάτω μέρος του καταλόγου, 
επισημαίνει ο ΟΟΣΑ σε έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. “Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση”, δηλαδή ο αριθμός κατά μέσον όρο των ετών που 
αναμένεται να ζήσει μια γενιά αν συνεχίσουν να ισχύουν οι συνθήκες θνησιμότητας του έτους της γέννησής της, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 10 χρόνια από 
το 1970, επισημαίνει ο ΟΟΣΑ στην ετήσια έκθεσή του με τίτλο “Πανόραμα της Υγείας 2015”.

«Αυτά που είπε ο πρωθυπουργός (για τον ΦΠΑ στα νησιά και το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας), μου είναι απόλυτα σαφή, τα πήρα πολύ σοβαρά 
υπόψη μου, θα τα συζητήσω με τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, στις δηλώσεις 
του με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να κατάσχεται η πρώτη κατοικία, αλλά σημειώνει ότι είναι 
ανάγκη να διασφαλιστεί ότι θα προστατευθούν μόνο όσοι πραγματικά αδυνατούν να πληρώσουν. «Συμμερίζομαι την ιδέα ότι δεν πρέπει η πρώτη κατοικία να 
χάνεται. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι εκείνοι που μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους δεν έχουν καμία δικαιολογία για να μην 
τα πληρώνουν, γιατί αυτό είναι κοινωνικά άδικο, δεδομένου ότι ένα ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου, έμμεσα, μεταφέρεται στον φορολογούμενο, ο οποίος θα 
πρέπει να πληρώσει για το χρέος που προκαλείται από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών» τονίζει.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων για την εποπτεία 120 και πλέον πιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρωζώνης στην Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η επικεφαλής της τραπεζικής εποπτικής αρχής, η Γαλλίδα Ντανιέλ Νουί, διοργανώνει με την αφορμή της επετείου αυτής συνέδριο 
στη Φρανκφούρτη, αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg. Η Νουί, προσθέτει το δημοσίευμα, έχει βοηθήσει να αποφευχθεί η κατάρρευση του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενώ εργάζεται για την αύξηση της κεφαλαιακής βάσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, την ενοποίηση των κανόνων και την 
ενίσχυση της τραπεζικής διακυβέρνησης σε όλη την Ευρωζώνη. Τα βασικά εμπόδια της Νουί, όμως, «πιθανόν να είναι η πολιτική αδράνεια και τα λόμπι των 
χωρών», σημειώνει το Bloomberg.

Αναχώρησαν για το Λουξεμβούργο οι πρώτοι πρόσφυγες

Έρευνα ΚΑΠΑ RESEARCH: Έξοδο από το επιχειρείν αναζητούν οι έλληνες

ΟΟΣΑ: Στα 81,4 χρόνια, το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα

Σουλτς: «Ναι» υπό προϋποθέσεις στην προστασία της πρώτης κατοικίας

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 4/11/2015

VoRiA.gR 2/11/2015

iEfimERidA.gR 4/11/2015

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 4/11/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 4/11/2015

post-its

 Με ταχύτατους ρυθμούς διευρύνεται ο όγκος των δεδομένων, που διακινούνται 

στο Cloud, με την κίνηση μέσω του υπολογιστικού σύννεφου να υπερ-

τετραπλασιάζεται έως το 2019, για να φτάσει τα 8,6 zettabytes (ZB) από 2,1 zet-

tabytes το 2014. Σύμφωνα με την πέμπτη ετήσια έκθεση “Global Cloud Index 

(2014-2019)” της Cisco, η διεύρυνση της κίνησης δεδομένων στο Cloud υπερβαίνει 

το ρυθμό ανάπτυξης της κίνησης μέσω Data Centers, η οποία αναμένεται να 

τριπλασιαστεί, το εξεταζόμενο διάστημα, από τα 3,4 zettabytes στα 10,4 ZB.

Με αλματώδεις ρυθμούς αναπτύσσεται η παγκόσμια online αγορά της Τέχνης, 

καθώς από το 1,57 δις δολάρια ΗΠΑ το 2013 άγγιξε τα 2,64 δις δολάρια ΗΠΑ σε μία 

μόλις χρονιά. Σύμφωνα, πάντως, με την έρευνα Hiscox Online Art Trade Report 

2015, παρά την ταχύτατη ανάπτυξη, η online αγορά της τέχνης εξακολουθεί να 

αποτελεί ένα μικρό μόνο τμήμα και συγκεκριμένα το 4,8% των 55,2 δις δολάρια 

ΗΠΑ, που είναι η αξία της παγκόσμιας αγοράς Τέχνης.

Αυστηρότερη στάση έναντι των κυοφορούμενων συγχωνεύσεων και εξαγορών 

στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών στην Ε.Ε. υιοθετούν οι αρμόδιες αρχές 

Ανταγωνισμού. Ως δείγμα γραφής της σκληρότερης γραμμής εκλαμβάνεται 

η απόφαση των αρμόδιων Αρχών Ανταγωνισμού να προχωρήσουν σε βάθος 

έρευνα για την πρόταση εξαγοράς της βρετανικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας 

Telefónica UK από την Three, μέλος του Hutchison Whampoa Group με έδρα το 

Hong Kong.

Πολιτική αδράνεια και εθνικά λόμπι τα βασικά εμπόδια για την Τραπεζική 
Εποπτική Αρχή της ΕΚΤ

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26514&subid=2&pubid=113775710
http://www.efsyn.gr/arthro/anahorisan-gia-loyxemvoyrgo-oi-protoi-prosfyges
http://www.voria.gr/article/se-adrania-to-80-ton-ergolipton-dimosion-ergon-tis-k-makedonias
http://www.voria.gr/article/mono-anergi-ke-fitites-theloun-epichirimatiki-drastiriotita
http://www.efsyn.gr/arthro/sta-64-dis-eyro-o-logariasmos-tis-dietias
http://www.iefimerida.gr/news/234173/oosa-sta-814-hronia-prosdokimo-zois-stin-ellada#ixzz3qXyPR8nw
http://www.e-typos.com/gr/kosmos/article/151721/mnimonio-sunergasias-etoimazei-i-ee-me-tin-tourkia-gia-to-prosfugiko-/
http://www.e-typos.com/gr/politiki/article/155491/soults-nai-upo-proupotheseis-stin-prostasia-tis-protis-katoikias/
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=743646
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26517&subid=2&pubid=113838867
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του και τους πολίτες

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5 και 19 Νοεμβρίου, 3 και 17 Δεκεμβρίου,12:00 - 14:30
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΚ

κάθε Τρίτη και Τετάρτη 10:30 - 14:30, 1ος όροφος 
τις υπόλοιπες μέρες στο τηλέφωνο 2310 883152

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

κάθε Τετάρτη 9:00 - 14:00, ισόγειο ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

περισσότερα

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/TEETKM.pdf

