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Απέρριψαν οι μηχανικοί και οι υπόλοιποι επιστημονικοί φορείς, τις «βελτιώσεις» που παρουσίασε την 
Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος αναφορικά με τις ασφαλιστικές 
εισφορές. Είχε προηγηθεί, το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, έκτακτη συνεδρίαση της  Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, 
της λεγόμενης «βουλής των μηχανικών», για το ασφαλιστικό, κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε 
ομόφωνα η απόσυρση της πρότασης της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και η απόσυρση των μηχανικών από 
το διάλογο πάνω σε αυτό το πλαίσιο κυβερνητικής πρότασης.

Η συγκεκριμένη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ χαρακτηρίζεται ιστορική καθώς είναι εξαιρετικά 
σπάνιο να λαμβάνεται ομόφωνη απόφαση από τη «βουλή των μηχανικών» για οποιοδήποτε θέμα. Κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης έγινε εκτεταμένη και αναλυτική συζήτηση για το περιεχόμενο και τις συνέπειες της 
πρότασης της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις επιμέρους θέσεις 
και απόψεις, όλες οι παρατάξεις συμφώνησαν στην ιστορική ομόφωνη απόφαση της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 
κατά της πρότασης της κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό.

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου απεστάλη κοινή ανακοίνωση του Συντονιστικού των Επιστημονικών 
Φορέων και των Ελευθέρων Επαγγελματιών της χώρας προς τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
του υπουργείου Εργασίας κ. Ν. Φράγκο, σε απάντηση της πρόσκλησής του για συνάντηση και συνέχιση του 
διαλόγου.

Σύμφωνα με τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, το υπουργείο απευθύνει πρόσκληση 
για συνέχιση του διαλόγου για το ασφαλιστικό των επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία 
συνοδεύεται απλώς από ένα πίνακα εκπτώσεων στις υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, όπως 
αυτές αποτυπώνονται στο προσχέδιο νόμου της Κυβέρνησης. Οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς 
τονίζουν ότι δεν παρέχεται καμία περαιτέρω διευκρίνιση για το χρόνο ισχύος τους και τη βάση υπολογισμού 
τους. Οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς τόνισαν ότι έχουν διατυπώσει επανειλημμένα στις διμερείς 
συναντήσεις με το υπουργείο την πάγια θέση τους για παροχή συγκεκριμένων στοιχείων και ειδικότερα:

• αναλογιστικές μελέτες
• ποσοτικοποιημένα στοιχεία με αριθμό επιστημόνων ανά εισοδηματική κατηγορία 
• ποσοτικοποιημένα στοιχεία άλλων μέτρων ή άλλες σχετικές μετρήσεις 
• τους προς επίτευξη ποσοτικοποιημένους στόχους που οδηγούν στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού 

συστήματος των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών 

Στην απόσυρση του ασφαλιστικού επιμένουν οι μηχανικοί – Ο αγώνας 
συνεχίζεται… 

Οι αγρότες ορθώς διαδηλώνουν και 
κινητοποιούνται. Τα προβλήματά τους είναι 
υπαρκτά και τα αιτήματα σεβαστά. Έχουν όλα 
τα δίκια με το μέρος τους, όταν αντιδρούν στις 
αντιαναπτυξιακές και καταστροφικές αλλαγές που 
εισάγει ο προτεινόμενος νόμος για το ασφαλιστικό. 
Το δίκιο του κάθε κλάδου όμως τελειώνει εκεί που 
αρχίζει το δίκιο του άλλου. Δεδομένου ιδίως ότι 
το ασφαλιστικό δεν αφορά μόνο τους αγρότες. 
Τίποτα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν άλλοθι για 
να παραλύει η χώρα. Όταν δεν κινείται φύλλο, 
ποιος κερδίζει; Τί κερδίζει; Όταν οι ελληνικές 
επιχειρήσεις εξαναγκάζονται σε κοστοβόρες 
παρακάμψεις ή χάνουν πελάτες λόγω αθέτησης 
προθεσμιών, ποιος κερδίζει; Όταν το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης χάνει πελάτες γιατί τα φορτία 
εκτρέπονται για ν΄ αποφύγουν την Ελλάδα, πόσο 
ακριβό αποδεικνύεται το δίκιο κάθε παραγωγικής 
τάξης; Ήδη, οι forwarders δηλώνουν έτοιμοι να 
παρακάμψουν την Ελλάδα και να διακινήσουν 
προϊόντα μέσω Βάρνας λόγω των προβλημάτων 
στα τελωνεία. Όλα αυτά καταλήγουν σε έναν 
κοινό παρονομαστή: λουκέτα -και εξαιτίας αυτών 
ανεργία. Οι συνθήκες στην Ελλάδα, ναι, απαιτούν 
αντίδραση και συσπείρωση. Με τη λογική της 
αποδοχής του δίκιου και των υπολοίπων όμως. 
Που κι αυτοί πλήττονται, προσπαθούν και 
παλεύουν μέσα σε αντιξοότητες. Οι αποκλεισμοί 
των δρόμων δυστυχώς δεν προάγουν τη 
συσπείρωση. Απεναντίας, δημιουργούν τον 
κίνδυνο να στραφεί η μία παραγωγική τάξη 
εναντίον της άλλης. ‘Ολα είναι ένας κύκλος και ο 
πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας 
άρρηκτα δεμένοι μεταξύ τους. Αλίμονο αν τελικά 
γίνουμε εχθροί του εαυτού μας.

EDITORIAL

Συνέχεια στη σελίδα 2...

Πρόσκληση προς όλα τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση της «Α» την 18η 
Φεβρουαρίου, απευθύνει ο πρόεδρος του Σώματος, Βασίλης Γρηγοριάδης. Η επιστολή του αναφέρει: 

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς όλους τους συναδέλφους, σας 
προσκαλώ την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00, στην 8η τακτική συνεδρίαση της «Α» 
ΤΕΕ/ΤΚΜ στα γραφεία του Τμήματος (Μεγ. Αλεξάνδρου 49, ισόγειο) με θέμα «Συζήτηση – Κατάθεση 
προτάσεων για το Ασφαλιστικό – Φορολογικό».

Πέραν των μελών της «Α», τον λόγο θα έχουν οι εκπρόσωποι των Φορέων, των Μονίμων Επιτροπών, 
των Νομαρχιακών Επιτροπών αλλά και οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος επιθυμεί να τοποθετηθεί 
επ’ αυτού. Βασική προϋπόθεση, για να καταρτιστεί το πρόγραμμα των ομιλητών, είναι να κατατεθούν 
γραπτώς οι προτάσεις στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Όλες τις προτάσεις θα τις 
επεξεργαστεί το Προεδρείο και θα τις προωθήσει στη Διοικούσα Επιτροπή. Οι στιγμές είναι δύσκολες 
και κρίσιμες για την επιβίωση του κλάδου μας και θεωρώ επιβεβλημένο να συμμετέχουμε όλοι σε 
αυτόν το διάλογο.

Ανοιχτή συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το ασφαλιστικό.
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Την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, ο κ. Κατρούγκαλος παρουσίασε την νέα και 
όπως ισχυρίστηκε «βελτιωμένη» πρόταση στο ασφαλιστικό για τις εισφορές των 
συλλόγων των ελεύθερων επαγγελματιών. Υποστήριξε ότι «για τις ευάλωτες 
κατηγορίες από την αρχή ο νόμος προέβλεπε ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις. Για 
παράδειγμα, όσοι εργάζονται με μπλοκάκια, θα καταβάλουν το 6,5% των εισφορών 
και οι εργοδότες τους το υπόλοιπο». Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, για τα πρώτα 
πέντε χρόνια από την έναρξη του επαγγέλματος, θα ισχύει ειδική ασφαλιστική 
κλάση, ίδια για αυτή των αγροτών. Δηλαδή, θα καταβάλουν 786 ευρώ το χρόνο 
για τα πρώτα δύο έτη και 954 για τα άλλα τρία για την κύρια σύνταξη. Όσοι απ’ 
αυτούς είναι σε αναστολή άσκησης του επαγγέλματος, θα μπορούν, με αίτησή 
τους, να εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής κάθε εισφοράς.

Για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες-επιστήμονες, το υπουργείο 
προτείνει μια μεταβατική περίοδο τριών ετών, κατά την οποία οι νέες εισφορές θα 
έχουν μια σημαντική μείωση, που ξεκινά από 50% για όσους έχουν εισόδημα έως 
10.000 ευρώ και αναπροσαρμόζεται κλιμακωτά ανά 1% για κάθε πρόσθετα 1.000 
ευρώ εισοδήματος, ώστε να είναι π.χ. 40% για όσους έχουν εισόδημα 20.000, 
30% για όσους έχουν εισόδημα 30.000. Με την νέα και «βελτιωμένη» πρόταση 
η κυβέρνηση εκτιμά ότι τα 2/3 των ασφαλισμένων ωφελούνται, ενώ το 1/3 θα 
κληθεί να σηκώσει δυσανάλογα μεγάλα βάρη! 

Στο μεταξύ, σε συνέχεια των αποφάσεων των διοικήσεων του ΤΕΕ, της ΠΟ 
ΕΜΔΥΔΑΣ και του συνόλου των συνδικαλιστικών, επιστημονικών, εργοληπτικών 
και μελετητικών Φορέων των Μηχανικών συνεχίζεται η απεργία – αποχή 
όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά 
Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με 
Τεχνικό αντικείμενο (π.χ. Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, Αυθαιρέτων κλπ., 
περιλαμβανομένων και των Επιτροπών Δημοπράτησης), έως 12/2/2016. Το 
Συντονιστικό όργανο των Επιστημονικών Φορέων, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών 
του κατά του προσχεδίου της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, ανακοίνωσε ότι 
την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί έξω από το υπουργείο 
Εργασίας, εκδήλωση –μουσική διαμαρτυρία με τη συμμετοχή καλλιτεχνών.

Το ΤΕΕ και οι μηχανικοί συντονίζονται με όλους τους φορείς και τους κλάδους 
πάνω στο πλαίσιο της επιτυχημένης γενικής απεργίας της 4ης Φλεβάρη, 
προετοιμάζοντας νέες κινητοποιήσεις. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί συνεχίζουν τον 
αγώνα και τις κινητοποιήσεις ενάντια στο σχέδιο του ασφαλιστικού που παρουσίασε 
το υπουργείο Εργασίας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Η 
συμμετοχή των μηχανικών στην πανελλαδική απεργία της 4ης Φεβρουαρίου ήταν 
μεγάλη σε όλες τις πόλεις όπου 
διοργανώθηκαν συγκεντρώσεις και 
πορείες διαμαρτυρίας. Στο Κιλκίς, 
οι μηχανικοί προχώρησαν σε 
αποκλεισμό του Πταισματοδικείου 
και αμέσως μετά συμμετείχαν στη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον 
πεζόδρομο της 25ης Μαρτίου.

Το ΤΕΕ αναμένεται να αναλάβει τη 
διαχείριση δύο από τα συνολικά τέσσερα 
Μητρώα Συντελεστών Τεχνικών Έργων 
που προβλέπει προσχέδιο νόμου του 
υπουργείου Υποδομών. Συγκεκριμένα, 
θα αναλάβει τη τήρηση μητρώων 

φυσικών προσώπων που ασκούν μελετητική ή κατασκευαστική δραστηριότητα, 
ενώ τα υπόλοιπα δύο μητρώα που αφορούν νομικά πρόσωπα (μελετητικά γραφεία 
και εργοληπτικές εταιρείες) θα τελούν υπό τη διαχείριση της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών.
Τα παραπάνω έγιναν γνωστά μέσω δημοσιεύματος στο «Βήμα της Κυριακής» της 
7ης Φεβρουαρίου. Στη ΓΓ Υποδομών τηρείται μητρώο συντελεστών παραγωγής 
δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων που περιλαμβάνει μητρώα τόσο φυσικών 
όσο και νομικών προσώπων. Το μητρώο των φυσικών προσώπων αποτελείται από 
τα μητρώα εμπειρίας μελετητών, κατασκευαστών και τεχνικών και λοιπών τεχνικών 
δραστηριοτήτων. Το υπουργείο Υποδομών αναθέτει τη διαχείριση και λειτουργία 
του συγκεκριμένου μητρώου, στο οποίο εγγράφονται όλα τα φυσικά πρόσωπα 
που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα, στο ΤΕΕ. Το μητρώο των 
επιχειρήσεων τεχνικών έργων, το οποίο θα διαχειρίζεται το υπουργείο Υποδομών 
και στο οποίο εγγράφονται όλες οι τεχνικές εταιρείες, αποτελείται από τα μητρώα των 
μελετητικών, των εργοληπτικών, των επιχειρήσεων συμβούλων και των εταιρειών 
λοιπών τεχνικών δραστηριοτήτων. Στο μητρώο μελετητών μεταξύ άλλων δεν θα 
μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν καταδικαστεί  για σοβαρά αδικήματα ή «έχουν 
αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που διαπιστώθηκε 
με οποιονδήποτε τρόπο από τις αναθέτουσες αρχές», οι κατασκευαστές και οι 
πανεπιστημιακοί. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ΔΕΚΟ εγγράφονται 
στο μητρώο όπως οι ιδιώτες μηχανικοί και μάλιστα η εγγραφή τους αποτελεί και 
προϋπόθεση τόσο για την υπηρεσιακή εξέλιξή τους όσο και για την ενασχόλησή 
τους σε εργασίες επίβλεψης. 
Όπως αναφέρει το «Βήμα της Κυριακής», οι μελέτες θα διακρίνονται σε 33 
κατηγορίες, ενώ οι μελετητές σε τρεις κατηγορίες: δόκιμου, πτυχίου Α’ τάξης, Β’ τάξης 
και Γ’ τάξης. Για τους εργαζομένους του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ η εγγραφή τους 
στο μητρώο θα αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση καθηκόντων επιβλέποντος 
μηχανικού αλλά και για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Στο μητρώο μελετητικών 
επιχειρήσεων δεν θα έχουν δικαίωμα εγγραφής ατομικές επιχειρήσεις και νομικά 
πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα με εργοληπτική επιχείρηση ή έχουν εξάρτηση 
από πρόσωπα στο μητρώο εμπειρίας μελετητών που στελεχώνουν ή συμμετέχουν 
σε εργοληπτική εταιρεία. Επίσης προβλέπονται ποινές διαγραφής από τα μητρώα.
Στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων οι εγγεγραμμένοι επιτρέπεται να 
στελεχώνουν μία μόνο εργοληπτική επιχείρηση και οι υπεύθυνοί τους δεν θα 
μπορούν να έχουν οποιαδήποτε σχέση επί του κεφαλαίου άλλων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων. Συνολικά οι τάξεις του μητρώου ορίζονται σε επτά, ενώ επιπλέον 
αυτών ορίζονται και δύο ειδικές τάξεις, οι Α1 και Α2 για τις μικρές επιχειρήσεις. 
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο υπουργός Υποδομών θα μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 
ως 1,5 εκατ. ευρώ στις εργοληπτικές εταιρείες για παραβάσεις στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους

Στην απόσυρση του ασφαλιστικού επιμένουν οι μηχανικοί – 
Ο αγώνας συνεχίζεται…

Μητρώα συντελεστών τεχνικών έργων

...συνέχεια από σελίδα 1

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την παρουσίαση του Β1 
Σταδίου ΓΠΣ Θεσσαλονίκης
Την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί κοινή 
ενημερωτική εκδήλωση στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο της 
δημόσιας διαβούλευσης του Σταδίου Β1 «Προκαταρκτική Πρόταση» της 
μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Περισσότερα ΕΔΩ

Αλλαγή διοίκησης στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σε αλλαγή διοίκησης του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ προχώρησε ο υφυπουργός Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιος Πετρόπουλος, 
με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 64 / 9-10-2016). Συγκεκριμένα, ορίζεται ως πρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ ο μηχανικός 
Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, σε αντικατάσταση του Ιωάννη Γαμβρίλη 
ο οποίος παραιτήθηκε. Παράλληλα, αναπληρωτής του ορίζεται ο Θεόδωρος 
Βασιλείου του Παύλου. Με την ίδια απόφαση ο Κωνσταντίνος Μακέδος ορίζεται ως 
Α΄ Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.ΑΑ.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/Ekdhlwsh_GPS.pdf
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Τρεις μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων και επτά μονάδες 
κομποστοποίησης στην κεντρική Μακεδονία προβλέπει το σχέδιο του 
Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ) 
για το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής 
Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων 
προβλέπεται να δημιουργηθούν στα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης, 
στα δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης και στην περιοχή του νομού Σερρών 
ενώ σε κάθε μία από τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας 
σχεδιάζεται να εγκατασταθεί από μία μονάδα κομποστοποίησης. Τα παραπάνω 
ανέφερε στο ΑΜΠΕ ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Μιχάλης Γεράνης, με αφορμή 
ενημέρωση που έγινε από τον ΦΟΔΣΑ, σε δημάρχους, αντιδημάρχους 
και στελέχη των Διευθύνσεων Καθαριότητας των Δήμων, στο πλαίσιο της 
σχετικής διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τον κ. Γεράνη, οι τοποθεσίες που προκρίνονται από τους μελετητές 
για τη δημιουργία των μονάδων επεξεργασίας αστικών αποβλήτων είναι για 
τη μονάδα της ανατολικής Θεσσαλονίκης η περιοχή από τον Άγιο Αντώνιο 
μέχρι τη Νέα Τρίγλια και για τη μονάδα της δυτικής Θεσσαλονίκης η περιοχή 
μεταξύ των Δήμων Δέλτα, Ωραιοκάστρου και Χαλκηδόνας. Ωστόσο ο πρόεδρος 
του ΦΟΔΣΑ διευκρινίζει ότι ο ΠΕΣΔΑ δεν προβλέπει ακόμη χωροθετήσεις 
μονάδων και τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση θα τηρηθούν οι κανόνες που 
προβλέπει ο εθνικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων. “Δεν 
μπορούν να γίνουν υπερμεγέθη εργοστάσια γιατί με τον εθνικό σχεδιασμό 
διαχείρισης των απορριμμάτων που ολοκληρώθηκε, θεσμοθετήθηκαν 
υποχρεωτικά οι διαδικασίες και της ανακύκλωσης και της διαλογής στην 
πηγή και της ανάκτησης υλικών και της κομποστοποίησης του οργανικού. 
Συνεπώς το υπόλειμμα που θα οδηγείται στις μονάδες επεξεργασίας 
αστικών αποβλήτων θα είναι σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες”, τόνισε ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος 
κατέθεσε προτάσεις προκειμένου να ενσωματωθούν στο σχέδιο του ΠΕΣΔΑ 
Κεντρικής Μακεδονίας. “Το πρώτο που ζήτησα είναι η στρατηγική του εθνικού 
σχεδιασμού που περιλαμβάνει μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και της 
μείωσης των απορριμμάτων να γίνει κομμάτι της λειτουργίας των δήμων και 
της οικονομίας. Το δεύτερο είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει με την ολοκλήρωση 
τοπικών σχεδίων που στην Κεντρική Μακεδονία καθυστερούν. Μόνο 12 από 
τους 38 δήμους έχουν κάνει τοπικά σχέδια και γι αυτό ζήτησα επιτάχυνση 
της εκπόνησης τοπικών σχεδίων”, ανέφερε. Παράλληλα τάσσεται υπέρ της 
υλοποίησης τοπικών δράσεων ανακύκλωσης και πράσινων σημείων ώστε 
να μειώνεται το κόστος διαχείρισης και να αποδίδονται φυσικοί πόροι προς 
επαναχρησιμοποίηση στις τοπικές κοινωνίες.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία της διαβούλευσης της Α’ φάσης του 
Περιφερειακού Σχεδιασμού αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη 
Φεβρουαρίου. Θα ακολουθήσει η Β’ φάση, στην οποία θα υπάρχουν και οι 
χωροθετήσεις. Στη συνέχεια η πρόταση του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας θα 
σταλεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για έγκριση, στο υπουργείο 
Περιβάλλοντος και τη Γενική Γραμματεία Αποβλήτων του υπουργείου 
Εσωτερικών.
Στο μεταξύ, ο “ανακύκλωπας” μπήκε στη ζωή των κατοίκων της Θεσσαλονίκης 
με στόχο να τους μάθει τη σωστή και συστηματική ανακύκλωση. Πρόκειται 
για μια νέα πράσινη μασκότ που έρχεται να “συστηθεί” μέσα από ένα 
διαφημιστικό σποτ, στο οποίο πρωταγωνιστούν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Γιάννης Μπουτάρης, ο γνωστός ηθοποιός Δημήτρης Σταρόβας και η αθλήτρια 
Εύα Κατωπόδη.

Ελλείψεις στο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ κεντρικής Μακεδονίας

Επικαιροποιημένη πρόταση για την αναμόρφωση του 
φορολογικού συστήματος

Παρουσίαση του ΠΕΣΔΑ στο πλαίσιο διαβούλευσης με τους 
φορείς

Με επιστολή του προς τη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων ΕΤΑΑ, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας κάνει αναφορά 
στις ελλείψεις και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη περιφερειακή υπηρεσία 
ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ κεντρικής Μακεδονίας. Επισημαίνει ότι η εύρυθμη λειτουργία 
της καθίσταται πλέον ουσιαστικά αδύνατη λόγω των συνεχώς επιδεινούμενων 
ελλείψεων στην παροχή βασικών λειτουργικών υπηρεσιών - υποδομών, οι οποίες 
κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή και αποδοτική εργασία των υπαλλήλων 
του τμήματος αλλά και την επαρκή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων που 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του.

Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρεται ότι:
Α. από 12/12/2015 έχει σταματήσει η παροχή υπηρεσιών φύλαξης (σύστημα 

συναγερμού 24 ωρών και υπάλληλος ιδιωτικής ασφάλειας κατά τις ώρες 
λειτουργίας) λόγω λήξης της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία.

Β. από 31/12/2015 έχει σταματήσει η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας λόγω 
λήξης της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία.

Γ. τα δυο τελευταία χρόνια η εγκατάσταση λειτουργίας  κεντρικής θέρμανσης είναι 
εκτός λειτουργίας διότι δεν πραγματοποιείται προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Δ. συνεχώς αυξάνονται οι ελλείψεις σε τεχνικό εξοπλισμό (Η/Υ, εκτυπωτές, 
μηχανήματα φαξ, λάμπες φωτισμού) αναλώσιμα γραφείου (εκτυπωτικό χαρτί, 
μελάνη, toners, γραφική ύλη) είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού. 

«Εάν δεν αντιμετωπιστεί δραστικά η δημιουργηθείσα κατάσταση, η ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς του ασφαλισμένους θα υποβαθμίζεται συνεχώς, 
ανεξαρτήτως των προσπαθειών των εργαζομένων του τμήματος. Για τους παραπάνω 
λόγους θεωρούμε ότι θα πρέπει να κάνετε άμεσα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κεντρικής 
Μακεδονίας του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ», καταλήγει η επιστολή.

Το Μάρτιο του 2011, το ΕΒΕΑ παρουσίασε πόρισμα σχετικά με τη φορολόγηση 
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Περιείχε δέσμη προτάσεων τόσο οικονομικού 
όσο και διοικητικού και θεσμικού χαρακτήρα σχετικά με τη φορολόγηση των 
επιχειρήσεων. Οι προτάσεις εκείνες βασίζονταν στη διαπίστωση ότι το εχθρικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνταν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις οφείλεται 
όχι μόνο στη φορολόγηση αλλά και σε μια σειρά από άλλες παθογένειες του 
ελληνικού Κράτους. Πρόσφατα προχώρησε στην επικαιροποίηση της πρότασης 
για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
σημερινά δεδομένα. Το ΕΒΕΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε μια χώρα όπου 
οι μισθωτοί συνεισφέρουν το 74% των φόρων φυσικών προσώπων, και όπου το 
99,5% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πληρώνουν κατά μέσο όρο φόρο 6.100 
ευρώ, προτάσεις μείωσης των φορολογικών συντελεστών παρ’ ότι φαίνονται 
λογικές είναι πιθανό να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι η πολιτεία «μεροληπτεί» 
υπέρ των επιχειρήσεων. Όμως, η σημερινή δομή του φορολογικού συστήματος 
οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο που χαρακτηρίζεται αφενός από τη χαμηλή συνεισφορά 
των επιχειρήσεων στα δημόσια έσοδα και αφετέρου από τη δημιουργία ενός 
ιδιαίτερα εχθρικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις. Για να σπάσει αυτός ο 
κύκλος, ιδίως τώρα που η χώρα βρίσκεται σε κρίση, χρειάζονται γενναίες κινήσεις 
όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών. Παράλληλα, δεδομένου ότι η 
φορολογική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αποδώσει σε περιβάλλον κατάρρευσης 
της εμπιστοσύνης και, ειδικότερα, της τραπεζικής πίστης, η κυβέρνηση πρέπει 
να την εντάξει σε ένα συνολικότερο σχέδιο ανασυγκρότησης του διοικητικού και 
οικονομικού συστήματος. Μείωση φορολογικών συντελεστών, αποκατάσταση 
συνθηκών εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και δραστική 
μείωση της γραφειοκρατίας συγκροτούν ένα μείγμα πολιτικής που θα οδηγούσε 
στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόταση του ΕΒΕΑ στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ

www.teetkm.gr
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ  με θέμα : “Συντήρηση ή Κατεδάφιση;” διοργανώνεται 
από το ΚΕΜ (Κοινωνικό Εργαστήριο Μηχανικών), στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων του ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ στις 18 Φεβρουαρίου 
και ώρα 6 μ.μ., στο Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου, Νίκης 4, Σύνταγμα, 1ος όροφος

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Famelab 2015 διοργανώνει το Brit-
ish Council, με στόχο την ανάδειξη νέων ταλέντων στην 
επικοινωνία της επιστήμης. Στις 16 Μαρτίου 2016, Βritish 
Council, Θεσσαλονίκη. Συμμετοχές και πληροφορίες ΕΔΩ 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Open Art Code Group με την συμμετοχή 
10 σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών έως τις 20 Φεβρουαρίου 
στο Palazzo Cavalli Franchetti της Βενετίας. Πληροφορίες 
ΕΔΩ

5th LE NOTRE FORUM (forum όλων των Σχολών 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Ευρώπης) διοργανώνεται από 
το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου από 16 έως 20 Μαρτίου 
2016, στο Coral Beach Hotels and Resorts, Πάφος Κύπρου. 
Αποστολή poster μέχρι 15 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου για 
τους μεταπτυχιακούς αντίστοιχα. Πληροφορίες ΕΔΩ

Συμμετοχή του δήμου Θεσσαλονίκης στο δίκτυο των 100 πιο 
ανθεκτικών πόλεων

Ξεκινούν Infacoma και Aqua-Therm 

Με περισσότερους από 250 εκθέτες –εκ των οποίων οι ξένοι προέρχονται 
από 17 χώρες- ξεκινά την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου το εκθεσιακό «δίδυμο» 
των Infacoma και Aqua-Therm, που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14 
Φεβρουαρίου. Οι δύο εκθέσεις, όπου παρουσιάζονται ο κλάδος της 
δόμησης και η βιομηχανία θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, 
καταλαμβάνουν 11.000 τ.μ. και αναπτύσσονται στα περίπτερα 13 και 15. Στις 
Infacoma και Aqua-Therm  θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, και hosted buyers 
(ξένοι εμπορικοί επισκέπτες) από την Κύπρο, τη Ρωσία, την Τουρκία, τη 
Ρουμανία και την πΓΔΜ, οι οποίοι έχουν προσκληθεί από τη ΔΕΘ-Helexpo 
και θα έχουν επαφές με Έλληνες εκθέτες.
Η διεθνούς φήμης Aqua-Therm θα διοργανωθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
και είναι προϊόν της συνεργασίας της ΔΕΘ-Helexpo με τη Reed Messe Wien, 
αυστριακή θυγατρική του μεγαλύτερου εκθεσιακού ομίλου στον κόσμο, της 
Reed Exhibitions. Αποτελεί μια από τις πλέον εξειδικευμένες εκθέσεις για 
τους κλάδους της οικιακής και βιομηχανικής θέρμανσης, κλιματισμού και 
εξαερισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και της διαχείρισης νερού. 
Μεταξύ των εκθετών της μάλιστα θα βρεθούν σημαντικές επιχειρήσεις της 
εγχώριας βιομηχανίας πλαστικών, που θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο 15. 
Η δε Infacoma κλείνει 33 χρόνια ιστορίας και συνιστά τη μοναδική έκθεση 
στον χώρο της δόμησης και των κατασκευών, που επιδεικνύει μάλιστα 
εντυπωσιακές αντοχές παρά τη δύσκολη περίοδο που περνά ο κλάδος. 
Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων 
στις δύο εκθέσεις, παρόλο που η οικοδομή αντιμετωπίζει προβλήματα. 
Infacoma και Aqua-Therm όμως αντανακλούν φέτος τα θετικά μηνύματα 
που λαμβάνει ο κλάδος της δόμησης κυρίως από το τουριστικό μέτωπο 
και την επενδυτική του κινητικότητα. Παράλληλα, προβάλλουν όλες τις 
σύγχρονες τεχνολογίες και μορφές ενέργειας, που είναι προσαρμοσμένες 
στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής για βιώσιμη ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του εκθεσιακού «διδύμου», θα 
στηθεί το DPOINT Green Village, ένα «πράσινο» πρότζεκτ που διοργανώνεται 
από την ΔΕΘ-Helexpo και το Interiors from Greece, το οποίο εστιάζει 
στη βιωσιμότητα, την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση νέων 
πόρων. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει εικονική περιήγηση στο 0+ HOUSE, 
ένα σπίτι που εναρμονίζεται με τις «πράσινες» πρακτικές και είναι 100% 
αειφόρο (βιωσιμότητα και χαμηλές εκπομπές CO2). Θα πραγματοποιηθεί 
δε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του περιπτέρου 13. Παράλληλα 
θα διοργανωθεί το συνέδριο DPOINT GREEN CONFERENCE, που θα 
φιλοξενήσει επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι σχετίζονται με την 
πράσινη δόμηση και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης, της 
Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης Α.Ε. και του Δικτύου των 100 
Ανθεκτικών Πόλεων (100 Resilient Cities) ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Με την υπογραφή του μνημονίου ο Δήμος Θεσσαλονίκης γίνεται επισήμως 
μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου των 100 Ανθεκτικών Πόλεων. Στο πλαίσιο της 
συμμετοχής της πόλης στο Δίκτυο, η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης 
Α.Ε., με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Rockefeller, θα αναλάβει να στελεχώσει 
μια ομάδα ειδικών συμβούλων, η οποία σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του 
Δήμου θα σχεδιάσει την ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενίσχυση της αστικής 
ανθεκτικότητας της Θεσσαλονίκης, που θα στοχεύει στην αντιμετώπιση τόσο των 
μόνιμων πιέσεων και προκλήσεων της πόλης όσο και των απρόσμενων κρίσεων 
και καταστροφών. Στόχος του Δικτύου είναι αφενός να βοηθήσει μεμονωμένες 
πόλεις να γίνουν πιο ανθεκτικές και αφετέρου να διευκολύνει την οικοδόμηση 
μιας παγκόσμιας πρακτικής της ανθεκτικότητας μεταξύ των κυβερνήσεων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, του ιδιωτικού τομέα και των μεμονωμένων πολιτών.

1ο Sleepover για ενήλικες στην Ελλάδα
Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. σε 
συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού 
– Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά τη διοργάνωση 
του 1ου Sleepover για ενήλικες στην Ελλάδα. Η 
πρωτότυπη αυτή διανυκτέρευση σε Μουσείο 

θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου στις 19.30 μέχρι το 
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου στις 10.30. Με αφορμή την έκθεση «Η Βούλα Μασούρα και 
ο κόσμος της», η οποία φιλοξενείται στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, οι συμμετέχοντες 
θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην έκθεση, να παίξουν διαδραστικά 
παιχνίδια μνήμης, να χορέψουν σε ρυθμούς Swing, να δειπνήσουν με τη συνοδεία 
κρασιών, να ταξιδέψουν στον κόσμο του σινεμά και φυσικά να δημιουργήσουν τα 
δικά τους εικαστικά έργα, τα οποία και θα κρατήσουν. Τα «μεγάλα» παιδάκια κατά την 
προσέλευσή τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα προσωπικά τους είδη (υπνόσακο, 
σεντόνι, μικρό μαξιλάρι, πιτζάμες κ.τ.λ). Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ

https://www.britishcouncil.gr/events/famelab-2015
www.venice.openartcode.com
http://forum.ln-institute.org/registrationllf2016
http://www.teloglion.gr/el/node/18104
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Αισιόδοξος για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης, εντός του 2016, εμφανίστηκε ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος 
Γιάννης Στουρνάρας, παρουσιάζοντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής την Ενδιάμεση Έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος για τη Νομισματική 
Πολιτικής για το 2015. «Πρέπει όμως να ολοκληρωθεί ταχέως η αξιολόγηση, που έχει ήδη καθυστερήσει» πρόσθεσε ο κ. Στουρνάρας, για να σημειώσει ότι η 
ταχεία ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα συμβάλει στη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης.

Την ανάγκη για μεγαλύτερη ενσωμάτωση της Ένωσης υπογράμμισαν στον «Μυστικό Δείπνο» που είχαν στη Ρώμη, με αντικείμενο το μέλλον της Ε.Ε., οι 
υπουργοί Εξωτερικών έξι ιδρυτικών κρατών της. Το δείπνο έχει βαφτιστεί «Στοχασμός για την Ευρώπη» και δεν είναι τυχαίο ότι έλαβε χώρα ένα χρόνο πριν 
από την 60ή επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης. Οι ΥΠΕΞ του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου και της 
Ολλανδίας εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν, στο οποίο παραδέχονται ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις, εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης, αλλά και 
της τρομοκρατικής απειλής, ενώ επιμένουν ότι η περαιτέρω ενσωμάτωση προσφέρει τη βέλτιστη οδό για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών. Το κοινό 
ανακοινωθέν των ΥΠΕΞ αποτελεί έμμεση προειδοποίηση προς τη Βρετανία ότι η Ένωση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει ακόμη και χωρίς αυτήν.

Προσωρινό πάγο βάζει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης στο έργο για την εγκατάσταση και λειτουργία τελεφερίκ, το οποίο είχε ως στόχο τη 
σύνδεση του θαλασσίου μετώπου με το περιαστικό δάσος καθώς και της Άνω Πόλης με το ιστορικό κέντρο. Το θέμα επρόκειτο να συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου, όπου θα εγκρινόταν η παράδοση του ά  σταδίου για την υλοποίηση του έργου. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζήτησε να αναβληθεί η 
συζήτηση για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είχε δρομολογήσει από την προηγούμενη θητεία ο πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Ανδρέας Κουράκης. Ο 
κ. Μπουτάρης εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει τουριστικά την πόλη η λειτουργία του τελεφερίκ. 

Την προκήρυξη του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες από την κυβέρνηση ανακοίνωσε επισήμως ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι ο καιρός της 
υπομονής απέναντι στην αντιπολίτευση για την επίτευξη συναίνεσης όσον αφορά τη σύσταση του Δ.Σ.. του ΕΣΡ έλαβε τέλος. Τον διαγωνισμό για τις άδειες θα 
αναλάβει να προκηρύξει και θα εκπληρώσει η εκλεγμένη κυβέρνηση τηρώντας τους διαφάνειας όπως το Σύνταγμα ορίζει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης 
Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. «Με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε, «θα αποφύγουμε τις κακοδαιμονίες του παρελθόντος και θα 
δημιουργηθούν τηλεοπτικά τοπία οικονομικά βιώσιμα και ανεξάρτητα».

Η εισφορά της Ελλάδας στο κεφάλαιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου υπερδιπλασιάστηκε σε 2.428,9 εκατ. SDR, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 3,01 δισ. 
ευρώ από 1.101,8 εκατ. SDR ή περίπου 1,37 δισ. ευρώ, μετά τη συμφωνία για τον διπλασιασμό του κεφαλαίου του Ταμείου που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 26 
Ιανουαρίου. Όπως φαίνεται σε πίνακα που δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΝΤ (IMF Financial Activities), η Ελλάδα κατέβαλε την αύξηση της εισφοράς της, 
ύψους 1.327,1 εκατ. SDR ή περίπου 1,64 δισ. ευρώ, στις 3 Φεβρουαρίου. Σημειώνεται ότι οι συμμετοχές των χωρών (quotas) στο κεφάλαιο του ΔΝΤ υπολογίζονται 
σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDR). Η ισοτιμία του SDR έναντι του δολαρίου διαμορφωνόταν χθες στα 1,39 δολάρια.

«Καμπανάκι» Στουρνάρα για άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης

Μυστικό δείπνο των έξι στη Ρώμη για το μέλλον της Ε.Ε.

Βραχυκύκλωσε το τελεφερίκ πριν ξεκινήσει η υλοποίησή του

Τέσσερις οι τηλεοπτικές άδειες, από την κυβέρνηση ο διαγωνισμός

Αυξήθηκε η εισφορά της Ελλάδας στο κεφάλαιο του ΔΝΤ

ΕΘΝΟΣ 10/2

Voria.gr 9/2/2016

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 9/2/2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 10/2/2016
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Αισιόδοξες, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, παραμένουν 

οι γυναίκες, που βρίσκονται στα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, δυο στις τρεις γυναίκες 

managers (66,7%) προβλέπουν αύξηση πωλήσεων το 2016, ενώ, 

στο αντίποδα, μόλις το 8% αναμένει μείωση του κύκλου εργασιών 

της εταιρείας τους το επόμενο έτος.

Τη δεύτερη θέση της παγκόσμιας αγοράς smartphone, με 

βάση των αριθμό των χρηστών, κατέχει, πλέον, η Ινδία, η οποία 

κατάφερε, το 2015, να υπερκεράσει τις επιδόσεις των ΗΠΑ, 

αφήνοντας τις στην τρίτη θέση της διεθνούς κατάταξης. Η ινδική 

αγορά απέδειξε το 2015 ότι δεν θεωρείται άδικα το “next big thing” 

για τους κατασκευαστές των smartphones παγκοσμίως.

post-its

http://www.ethnos.gr/article.asp%3Fcatid%3D22770%26subid%3D2%26pubid%3D64329191
http://www.voria.gr/article/thessaloniki-vrachikiklose-to-teleferik-prin-xekinisi-i-ilopiisi-tou
http://www.kathimerini.gr/848822/article/epikairothta/kosmos/mystiko-deipno-twn-e3i-sth-rwmh-gia-to-mellon-ths-ee
http://www.efsyn.gr/arthro/tesseris-oi-tileoptikes-adeies-apo-tin-kyvernisi-o-diagonismos
http://www.e-typos.com/gr/oikonomia/article/165487/auxithike-i-eisfora-tis-elladas-sto-kefalaio-tou-dd/
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