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Τέσσερις στάσεις τρόμου σε διάστημα δώδεκα ετών… Μαδρίτη, 
Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλες. Περισσότεροι από 400 νεκροί και 
πολλαπλάσιοι τραυματίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και συνολικά η 
Ευρωπαϊκή Ήπειρος (αν συμπεριληφθούν και τα τρομοκρατικά 
χτυπήματα σε Μόσχα και Κωνσταντινούπολη) βρίσκεται στο στόχαστρο 
τρομοκρατών και σε ένα σταυροδρόμι κρίσιμων αποφάσεων. Οφείλει 
να αναλάβει πρωτοβουλίες, διασφαλίζοντας τόσο την ασφάλεια των 
πολιτών της, όσο και τα δημοκρατικά τους δικαιώματα. 

Στις Βρυξέλες χτυπήθηκε η «καρδιά» της Ευρώπης. Τριάντα τέσσερις 
άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν στις 
επιθέσεις στο αεροδρόμιο και το μετρό της πόλης. Η Ευρώπη οφείλει 
να δράσει ως… Ευρώπη. Να μην περιχαρακωθεί πίσω από υψηλά 
τείχη. Ούτε να αφαιρέσει κόκκο από τα δημοκρατικά δικαιώματα 
των πολιτών της. Η ελευθερία, η ανεκτικότητα και η ελεύθερη 
διακίνηση ανθρώπων, ιδεών και αγαθών, αποτελούν το θεμέλιο του 
ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και αυτά, δεν πρέπει να θυσιαστούν 
για κανέναν. Φυσικά η τρομοκρατική επίθεση στις Βρυξέλες, την 
Τρίτη 22 Μαρτίου, δεν θα πρέπει να αποτελέσει αφορμή για έξαρση 
φαινομένων ξενοφοβίας, ούτε να συνδεθεί με την προσφυγική κρίση. 
Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που ζουν κατά εκατομμύρια στην 
Ευρώπη ή επιχειρούν κατά χιλιάδες να μπουν σε αυτήν, δεν είναι 
τζιχαντιστές. Ούτε ανατινάζονται δεξιά και αριστερά, σκορπώντας τον 
τρόμο. Η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει αποφασιστικά, αλλά πάντα 
με νηφάλιο τρόπο. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για κοινή φύλαξη 
των ευρωπαϊκών συνόρων, για κοινή αντιμετώπιση και πάταξη της 
τρομοκρατικής απειλής.

Χτύπημα στην «καρδιά» της Ευρώπης

Το σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ για τη Θεσσαλονίκη αριθμεί 
πολλές σελίδες. Αν το ξεφυλλίσεις γρήγορα, το μάτι 
“πιάνει” κάποιες λέξεις που επαναλαμβάνονται πολλές 
φορές: τουρισμός, αναψυχή κτλ. Και “πιάνει” και 
πολλές περιοχές στα ανατολικά της πόλης: Καλαμαριά, 
Θέρμη, Επανομή, Αγγελοχώρι. Δυτικά το σχέδιο ... μας 
τελείωσε. Όπως μας τελείωσε κατά τα φαινόμενα και η 
ποικιλία. Τουρισμός, αναψυχή, τουρισμός. Οι “πινέζες” 
των ευκαιριών που τοποθετεί το ΤΑΙΠΕΔ αναζητώντας 
επενδυτές πυκνώνουν όσο κινείσαι προς τα ανατολικά 
του χάρτη, όπου ο τελικός χρήστης των σχεδιαζόμενων 
παρεμβάσεων είναι ως επί το πλείστον ο τουρίστας. 
Τα σχέδια δε, μεγαλεπήβολα. Resort, γήπεδο γκολφ, 
ακόμη και πάρκο τύπου Disneyland.Συνοψίζοντας και 
παρότι είναι νωρίς για μια εμπεριστατωμένη κριτική, 
δεδομένου ιδίως ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί 
διαβούλευση επί του σχεδίου με την κοινωνία, θα 
επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε κάποια πρώτα 
συμπεράσματα, γιατί κάλλιο νωρίς, παρά αργά...
Συμπέρασμα πρώτο: δυτικά η προοπτική “δύει” (... ξανά 
μανά). Απλά δεν υπάρχει.
Συμπέρασμα δεύτερο: στα ανατολικά τα σχέδια είναι 
μεγάλα (σε ... θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον).
Συμπέρασμα τρίτο, οι τουριστικές χρήσεις μονοπωλούν 
τον σχεδιασμό, όταν δεν υπάρχει καν το απαραίτητο 
χωροταξικό, που θα μπορούσε να δώσει υπόσταση 
στα πλάνα περί γηπέδων γκολφ π.χ.
Συμπέρασμα τέταρτο: παρότι υπάρχουν μεγάλες 
ανάγκες για κτηριακές εγκαταστάσεις, πχ, από 
νοσοκομεία ή πανεπιστήμια, η προοπτική να διατεθούν 
κάποια ακίνητα ιδιοκτησίας του δημοσίου για την 
κάλυψη αυτών των αναγκών μάλλον δεν εξετάζεται.
Συνοψίζοντας θα γίνουμε αντιγραφείς του εαυτού 
μας επαναλαμβάνοντας πράγματα που έχουμε πει 
και ξαναπεί: Επιλογές που δεν εξυπηρετούν τις 
ανάγκες ενός σοβαρού σχεδιασμού και που δεν 
έχουν αποτελέσει καρπό διαβούλευσης με την 
κοινωνία είναι καταδικασμένες να μείνουν στα λόγια. 
Το μόνο πρόβλημα είναι ότι παρότι μένουν στα λόγια, 
πληρώνονται με χρήμα. Έτσι δεν πετούν μόνο τα λόγια, 
αλλά και τα λεφτά, την ώρα που κάποιοι απλά πετούν 
χαρταετό αδιαφορώντας για τους ανέμους...

EDITORIAL

Ενημερωτικό σεμινάριο για τη φορολογία 
των μηχανικών την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 
και ώρα 18:00, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(Μ. Αλεξάνδρου 49- Ισόγειο). Περισσότερα ΕΔΩ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Forologia_Seminario_2016.pdf
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Την απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου  «Παπαγεωργίου» 
ζητούν οι παραγωγικοί και επιστημονικοί φορείς της πόλης

Κοινό ψήφισμα υιοθέτησαν οι παραγωγικοί 
και οι επιστημονικοί φορείς της 
Θεσσαλονίκης ζητώντας την άμεση επίλυση 
των τρεχόντων θεμάτων που αντιμετωπίζει 
το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και τη 
δρομολόγηση λύσεων για τα χρονίζοντα 
προβλήματά του.

Με το ψήφισμα, το οποίο απεστάλη στον πρωθυπουργό, στην πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Υγείας και στα πολιτικά κόμματα, διακηρύσσουν την ανάγκη απρόσκο-
πτης και πλήρους λειτουργίας του νοσοκομείου και απαιτούν από την πολιτική 
ηγεσία να μην ακυρώσει ένα μεγάλο ατού της Θεσσαλονίκης, της βόρειας Ελλάδας 
και όλης της χώρας και μάλιστα στον τόσο κρίσιμο τομέα της εθνικής υγείας.
Αναλυτικά το ψήφισμα, το οποίο υπογράφουν: ΤΕΕ/ΤΚΜ, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Ιατρικός Σύλλογος, Οδοντιατρικός Σύλλογος, 
Οικονομικό Επιμελητήριο και Φαρμακευτικός Σύλλογος,  αναφέρει:
«Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου αποτελεί πυλώνα του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας της Βόρειας Ελλάδας αλλά και όλης της χώρας.
Από το 1999 που λειτουργεί, η κατασκευή και ο εξοπλισμός του, ο τρόπος 
οργάνωσης, η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, η κάλυψη όλων των 
ιατρικών  ειδικοτήτων, η νοσηλεία ασθενών όλων ανεξαιρέτως των ασφαλιστικών 
ταμείων συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των ανασφαλίστων, το γεγονός 
ότι ακολουθεί τους κανόνες των Δημόσιων Νοσοκομείων παρότι Ν.Π.Ι.Δ., έχουν 
αποτελέσει τομή για το νοσηλευτικό περιβάλλον της Ελλάδας, ενώ έχουν συμβάλλει 
ουσιαστικά στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε Μητροπολιτικό Κέντρο παροχής 
υπηρεσιών υγείας για τα Βαλκάνια.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Νοσοκομείο απειλούν όχι μόνο την  
απόδοση και την πληρότητα παροχής υπηρεσιών  αλλά αυτή καθεαυτή την ύπαρξη 
και λειτουργία του. Τα προβλήματα αυτά έχουν γνωστοποιηθεί πλήρως στην ηγεσία 
του υπουργείου, στους βουλευτές, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους φορείς της 
πόλης και  οφείλονται σαφώς σε επιλογές της Πολιτείας.
Ενώ υπάρχει το ιλιγγιώδες χρέος του ΕΟΠΠΥ (210 εκ. ευρώ), το Υπουργείο εξαιρεί 
το Νοσοκομείο από την επιδότηση του 2015, κορυφώνοντας την διαρκώς άνιση 
μεταχείριση σε σύγκριση με τα άλλα ιδρύματα της χώρας.
Ενώ έχουν καταδειχθεί οι μεγάλες ανάγκες σε προσωπικό, το Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου αφενός  εξαιρείται από τις προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού, 
αφετέρου το προσωπικό του μειώνεται  ακόμα περισσότερο,  με υπουργικές 
αποφάσεις που αποσπούν υπαλλήλους  του, χωρίς γνώμη ή ακόμα και με αρνητική 
γνωμοδότηση του ΔΣ του.
Σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, όπου όλο και περισσότεροι 
απευθύνονται στις δημόσιου χαρακτήρα Υπηρεσίες Υγείας, ενώ μεγάλοι πληθυσμοί 
προσφύγων έχουν ανάγκη περίθαλψης, είναι ντροπή η αδιαφορία για μία μεγάλη 
και τόσο σημαντική νοσοκομειακή μονάδα της χώρας.
Εμείς οι εκπρόσωποι των φορέων  που συγκροτούν την παραγωγική, οικονομική 
και επιστημονική ζωή της Θεσσαλονίκης: 
1. Διακηρύσσουμε την ανάγκη απρόσκοπτης και πλήρους λειτουργίας του 
νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
2. Ζητούμε την άμεση  επίλυση των τρεχόντων θεμάτων και τη δρομολόγηση 
λύσεων για τα χρονίζοντα προβλήματα.
3. Απαιτούμε  από την πολιτική ηγεσία της χώρας να μην ακυρώσει ένα μεγάλο ατού 
της Θεσσαλονίκης, της βόρειας Ελλάδας και όλης της χώρας και μάλιστα στον τόσο 
κρίσιμο τομέα της εθνικής υγείας»
Περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το 
νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» υπάρχουν στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Σοβαρά προβλήματα διαπίστωσε η ΜΕ Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, κατά τη μελέτη της Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 
Επιχειρηματικών Σχεδίων που εξέδωσε η Ειδ.Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 
του ΕΤΠΑ και ΤΑ. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ενημέρωσε γι’ αυτά, τον υφ.Οικονομίας Αλ.Χαρίτση, 
παρουσιάζοντας παραδείγματα και καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις. 
Τα προβλήματα, που σχετίζονται με την αξιολόγηση των προτάσεων, οδηγούν 
σε στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού και άρση των αρχών της συγκριτικής 
αξιολόγησης. Κατά συνέπεια το Πρόγραμμα δεν βοηθά στην ανάπτυξη του ορθού 
επιχειρείν και δεν συνάδει με την επενδυτική προτεραιότητα 8iii: Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων 
ΜμΕ. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά όρους, δομές και διαδικασίες αξιολόγησης των σχεδίων, 
τονίζοντας ότι προφανώς δεν αρκεί η κατάθεση εκ μέρους των επενδυτών, των 
δικαιολογητικών εγγράφων σε ΚΕΠ ή στον ΟΑΕΔ, όπως γίνεται με τα Κοινωνικά 
Προγράμματα.  
«Το παράδειγμα βαθμολόγησης που παραθέτουμε είναι ενδεικτικό της στρέβλωσης 
του παραπάνω κανόνα:  
Περίπτωση 1η: Μηχανικός (ή οποιοσδήποτε ελεύθερος επαγγελματίας με επιλέξιμο 
ΚΑΔ), με έναρξη προ του 2011 
Περίπτωση 2η: Άνεργος  άνω του ενός έτους με ανεπαρκές επιχειρηματικό σχέδιο 
(μηδέν). Ωστόσο επειδή στο υποκριτήριο Β2 η κλιμάκωση είναι 0-6-10 (τρεις βαθμοί 
ΜΟΝΟ), μπορεί εύκολα να λάβει το βαθμό 6 με απλή παράθεση των δαπανών του 
δεδομένης και της αποφυγής των αξιολογητών να βάζουν 0 σε βαθμολόγηση.
Ως υπόθεση εργασίας, θεωρούμε Σταθερή Παράμετρο το εισόδημά τους και ότι 
δεν θα αναπτύξουν συνεργατικό σχήμα (πόντοι 0, παρόλο που και αυτό το κριτήριο 
είναι σχεδόν πάντοτε δυσμενέστερο για κάποιον εργαζόμενο, έστω και με πάρα 
πολύ μικρό εισόδημα, παρά για έναν άνεργο.
Αποτέλεσμα βαθμολογίας: 
Περίπτωση 1η:  Βαθμός  72,80
Περίπτωση 2η:  Βαθμός 76,00. 
Δηλαδή προκρίνεται προς υλοποίηση και χρηματοδότηση το χειρότερο 
επιχειρηματικό σχέδιο, η χαμηλότερης βιωσιμότητας επένδυση», αναφέρεται στο 
έγγραφο. 
Προτείνεται η άμεση διόρθωση-επανόρθωση των συντελεστών βαρύτητας των 
κριτηρίων με ρύθμιση από το 35%-25%-40% στο 25%-50%-25% ή 20%-60%-
20%. Εξυπηρετεί την αντικειμενική αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων 
και βελτιώνει τα κριτήρια βαθμολόγησης τους,  με γνώμονα τη βιωσιμότητα των 
σχεδίων και την προσφορά τους στην Οικονομία. Εναλλακτικά, προτείνεται η 
υιοθέτηση νέας ρύθμισης του κριτηρίου Β2 από 0-6-10 (μόνο τρεις τιμές), στο 0 
έως 10 (με βήμα μονάδας), όπως ακριβώς είναι το Β1, και η εξέταση της άρσης 
του αποκλεισμού των συστεγαζόμενων επιτηδευματιών, αλλά και της μείωσης 
της βαθμολογίας όσων έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από το 2011. 
Τέλος, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισήμανε τον de facto αποκλεισμό πολλών μηχανικών από το 
Πρόγραμμα Ενίσχυσης, που λόγω της κρίσης αλλά και της φύσης του επαγγέλματος 
επέλεξαν τη συστέγαση.
Να σημειωθεί ότι την Τετάρτη 23 Μαρτίου το υπουργείο Οικονομίας, διοργάνωσε 
στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ ενημερωτική εκδήλωση για τα νέα προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2014-2020. Το υπουργείο προχώρησε στην έκδοση επικαιροποιημένου 
αρχείου με ερωτήσεις-απαντήσεις και διευκρινίσεις για το πρόγραμμα “Ενίσχυση 
της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης’’ ΕΔΩ Επίσης, στην 
1η τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος ‘’Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης 
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης’’ ΕΔΩ και στην 1η τροποποίηση του 
Οδηγού του προγράμματος ‘’Νεοφυής Επιχειρηματικότητα’’ ΕΔΩ   

Επισήμανση προβλημάτων στην «Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων 
Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων»  

www.teetkm.gr
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/16%252003%25202016_Suxnes_Erwt_Apant_Ptuxioyxoi.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20160308__1h_Tropopoihsh_Prosklhshs_Ptuxiouxoi.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20160321_1h_Tropop_Neofuhs_Epixeirhmatikothta.pdf
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Στα προβλήματα που δημιουργούνται 
στον κλάδο των κατασκευών σε δημόσια 
και ιδιωτικά έργα, από την πολυπλοκότητα 
της νομοθεσίας και των αδειοδοτήσεων, 
αναφέρθηκε –μεταξύ άλλων- ο πρόεδρος 

του ΤΕΕ/ΤΚΜ μιλώντας την Δευτέρα 21 Μαρτίου σε συνάντηση επιχειρηματιών 
– μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων για την Ποιότητα και την Ανάπτυξη των 
Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ) με θέμα «τα κίνητρα ανάπτυξης των κατασκευών, σήμερα». 
Ο κ. Μπίλλιας τόνισε ότι για την ανάπτυξη των κατασκευών είναι πρωταρχικής 
σημασίας να ολοκληρωθούν τα χωροταξικά σχέδια σε όλη την Ελλάδα και να 
γίνουν ριζικές μεταρρυθμίσεις στους θεσμούς της χώρας.

«Νομίζω ότι είναι περιττό να ξαναπούμε ποιος είναι ο ρόλος της κατασκευής 
στην ανάπτυξη μιας χώρας και στην οικονομία της. Σήμερα τα διαθέσιμα 
κονδύλια για το δημόσιο έργο, προέρχονται αποκλειστικά από το ΕΣΠΑ, το οποίο 
όμως πλέον δεν έχει στόχο τις υποδομές. Άρα η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 
είναι απαραίτητη για να υπάρξει δημόσιο έργο, τουλάχιστον μεγάλο ή μεσαίο», 
είπε μεταξύ άλλων. Επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το ΤΕΕ  έχει έτοιμο 
από πέρυσι το ηλεκτρονικό σύστημα για την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών 
αδειών και αναμένει την κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων υπουργών για 
να λειτουργήσει. «Όπως έχει έτοιμο το ηλεκτρονικό σύστημα για την ηλεκτρονική 
ταυτότητα κτιρίου και περιμένουμε την προώθηση του σχετικού προεδρικού 
διατάγματος. Τελικός στόχος είναι κάνοντας ένας επενδυτής κλικ στο οικόπεδό 
του, στο γεωγραφικό υπόβαθρο του Κτηματολογίου, να βλέπει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για την οικοδόμησή του και στη συνέχεια να εκδίδει όλες τις απαραίτητες 
άδειες ηλεκτρονικά», είπε.

Στη συνάντηση ο καθ. Δημόσιας Διοίκησης στο Πάντειο πανεπιστήμιο Νίκος 
Καραβίτης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τον ΕΝΦΙΑ και για το 
συμπληρωματικό φόρο ακινήτων, από τον οποίο προκύπτουν έσοδα 450.000.000 
ευρώ, και ο οποίος είναι απαραίτητο να καταργηθεί για την ανάκαμψη του κλάδου 
των κατασκευών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, έστω και αν πρέπει να 
μειωθούν σε αυτό το ποσό οι δαπάνες του κράτους. Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες 
συμφώνησαν με όλες τις παραπάνω προτάσεις και πρότειναν ως ακόμα ένα 
σημαντικό κίνητρο σήμερα για την ανάπτυξη των κατασκευών, τη μείωση του 
Φ.Π.Α. στο 13%, κυρίως στις ανακαινίσεις των ιδιωτικών έργων για τη μείωση 
της φοροδιαφυγής.

Οι εταιρείες που πήραν μέρος στη συνάντηση είναι: IDEAL STANDARD 
A.Β.Ε.Ε., ΚΤΙΡΙΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε., 3SK ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε., DAIKIN A.E.,  
Α. Μ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΙSOMAT Α.Β.Ε.Ε., 
ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., Π. ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Ε., ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΡΧΙΤΕΧ 
Α.Τ.Ε., ΜΕΤΕΣΥΣΜ Α.Ε., ΑΛ. & Χ. ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗΣ Ο.Ε., ELVIAL A.E., ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
Α.Ε., CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΥΙΟΙ Δ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ Α.Ε., ALU-
MIL Α.Ε., ΚΕΒΕ A.E., B. ΠΑΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Κ. ΚΑΠΕΣΙΔΗΣ – Ν. ΜΕΡΤΖΙΟΣ Ο.Ε.

Τριήμερο ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων & δραστηριοτήτων - Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων», 
διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στις Σέρρες. Θα είναι διάρκειας 15 ωρών, 
απευθύνεται σε συναδέλφους μηχανικούς και θα πραγματοποιηθεί 4, 5 
και 6 Απριλίου 2016 από τις 17:00 έως τις 22:00, στην αίθουσα Κερκίνη 
του ξενοδοχείου ELPIDA RESORT  & SPA, Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων, 62122, 
Σέρρες. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όσους το 
παρακολουθήσουν ανελλιπώς (υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον στο 90% 
της διάρκειάς τους) σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 

Οι σημαντικές προοπτικές τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για 
την αναβάθμιση και εμπέδωση του γεωστρατηγικού ρόλου της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, 
μέσω της αγοράς ενέργειας αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια του διεθνούς 
συνεδρίου που συνδιοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία το ΤΕΕ και η Ελληνική Ένωση 
για την Ενεργειακή Οικονομία με τίτλο «Ενεργειακή αγορά: Ξεκλειδώνοντας το 
οικονομικό δυναμικό της Ελλάδας», και πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Μαρτίου 
υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Σε χαιρετισμό του ο υπουργός ΠΕΝ Πάνος Σκουρλέτης δήλωσε ότι «η Ελλάδα 
ασκεί μια πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική, η οποία επιμένει να χτίζει γέφυρες 
εκεί που άλλοι υψώνουν τείχη», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, επισημαίνοντας 
ότι «μια τέτοια γέφυρα είναι ο αγωγός φυσικού αερίου TAP, ο οποίος ξεκινά να 
κατασκευάζεται τον Μάιο», δημιουργώντας «μια δυναμική ενεργειακή διαδρομή 
που εδραιώνει την ενεργειακή ασφάλεια, μέσω της εξασφάλισης πολλαπλών 
ενεργειακών πηγών και οδεύσεων». Στην ίδια λογική, σύμφωνα με τον υπουργό 
ΠΕΝ, εντάσσεται η επέκταση του Τερματικού Σταθμού LNG στη Ρεβυθούσα, αλλά 
και τα σχέδια για τον αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας, IGB, για τον 
πλωτό τερματικό σταθμό LNG στην Αλεξανδρούπολη, για την μεταφορά φυσικού 
αερίου από το Ισραήλ, την Κύπρο, την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ, το Ιράν, για τη διερεύνηση 
νέων, εναλλακτικών οδεύσεων του ρωσικού φυσικού αερίου, για την ηλεκτρική 
διασύνδεση του Ισραήλ με την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. «Η Ελλάδα βρίσκεται 
πιο κοντά από ποτέ στην μετατροπή της σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο» 
υπογράμμισε στο γραπτό μήνυμά του ο κ. Σκουρλέτης.

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, στην εναρκτήρια 
ομιλία του, οι διαθέσιμες μελέτες δείχνουν ότι τα προσεχή έτη στον κλάδο της 
αγοράς ενέργειας αναμένεται η δημιουργία περίπου 40.000 άμεσων και έμμεσων 
θέσεων εργασίας, χωρίς να συνυπολογίζεται ο τομέας του ορυκτού πλούτου και 
η κατασκευή του αγωγού TAP, που πρόκειται να δημιουργήσει επιπλέον 2.000 
άμεσες και 10.000 έμμεσες θέσεις εργασίας, με ταυτόχρονα σημαντική μείωση του 
ενεργειακού κόστους και την εμπέδωση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, 
προσελκύοντας παράλληλα σημαντικά κεφάλαια επενδύσεων για ολόκληρη την 
αγορά. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας 
στον κτιριακό τομέα αλλά και στους βέλτιστοι τρόποι παραγωγής ενέργειας, 
κυρίως από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσω των κτιρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν 
περισσότερα από 300 επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, στελέχη εταιρειών, της 
διοίκησης και φορέων από την Ελλάδα και άλλες χώρες, ενώ παράλληλα έντονο 
φάνηκε το ενδιαφέρον από κοινό που παρακολουθούσε τις τοποθετήσεις και 
ομιλίες μέσω διαδικτύου. Αναλυτικό ρεπορτάζ ΕΔΩ

Ενεργειακή αγορά: Ξεκλειδώνοντας το οικονομικό 
δυναμικό της Ελλάδας«Τα κίνητρα ανάπτυξης των κατασκευών, σήμερα»

Σεμινάριο μικρής διάρκειας στις Σέρρες

ΔΙΑΛΕΞΗ της Πάπαρη Α., Δρ. Αρχιτέκτονος-Πολεοδόμου με 
θέμα «Στρατηγικό Πλαίσιο Αναγνώρισης και Αναβάθμισης 
της Χωρικής Ταυτότητας του ΠΣΘ, στις 30 Μαρτίου, 11.00, 
αίθουσα συνεδριάσεων ΠΕΔΚΜ, 26ης Οκτωβρίου 43, 
Θεσσαλονίκη

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ με σύνθημα «Μπες στο κλίμα κι 
εσύ» διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στις 29 Μαρτίου 
στο πλαίσιο των εγκαινίων των αναπλασμένων Πλατείας 
Χρηματιστηρίου και Εμπορίου στο κέντρο της πόλης. 
Πληροφορίες ΕΔΩ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, Athens Science 
Festival, με θέμα: «Εξελισσόμαστε με την επιστήμη» (Evolv-
ing with science), από 5 έως 10 Απριλίου 2016, Τεχνόπολη 
Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες ΕΔΩ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/Enhmerwtiko_Seminario_Nomos_Serrwn_Apr_2016
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2016/03_16/NEWSLETTER20160323.pdf
http://www.thessaloniki.gr
http://www.athens-science-festival.gr/
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Την πρωταπριλιά ολοκληρώνεται η 
διαβούλευση των τευχών δημοπράτησης 
του νέου διαγωνισμού (ΚΤΙΜΑ_16), ενώ 
η προκήρυξή του αναμένεται στις αρχές 
Απριλίου. Όπως εκτιμά η διοίκηση της ΕΚΧΑ, 
ο νέος διαγωνισμός θα έχει ολοκληρωθεί 
το αργότερο μέχρι τις αρχές του νέου 

έτους, συνυπολογίζοντας και τις τυχόν ενστάσεις που πρόκειται να κατατεθούν. Ο 
συγκεκριμένος διαγωνισμός αναφέρεται σε περίπου 16 εκατομμύρια δικαιώματα 
που αντιστοιχούν στο 43% του συνόλου των δικαιωμάτων της χώρας και περίπου 
στο 65% της έκτασης της χώρας. Ο προϋπολογισμός του νέου διαγωνισμού 
ανέρχεται περίπου στα 440 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει 30 συμβάσεις, 
που είναι πιο κοντά στην υφιστάμενη διοικητική διαίρεση της χώρας. Όπως έγινε 
γνωστό, στο τρίτο τρίμηνο του έτους θα ξεκινήσει η διαδικασία είσπραξης των 
παλαιότερων τελών κτηματογράφησης που δεν έχουν καταβληθεί. Η διάρκεια των 
εργασιών κτηματογράφησης για το σύνολο της επικράτειας, περιορίζεται στους 40 
μήνες, γεγονός που, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΚΧΑ καθιστά εφικτό τον στόχο 
της ολοκλήρωσης του έργου το 2020, με παράλληλη μείωση του κόστους του 
έργου. Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Μαρτίου, το ΔΣ του ΕΚΧΑ αποφάσισε την ακύρωση του 
διαγωνισμού “Ανάθεση Συμβάσεων Μελετών Κτηματογράφησης & Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών για τη Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Υπόλοιπο της Χώρας 
(ΚΤΙΜΑ-13)”. Ενάντια στην προοπτική της ακύρωσης είχαν τοποθετηθεί επισήμως 
οι επιστημονικοί σύλλογοι των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και των 
Πολιτικών Μηχανικών, οι σύλλογοι των μελετητών, ενώ το ΤΕΕ είχε καλέσει την 
Πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο για το θέμα με βασικό στόχο την 
ολοκλήρωση του έργου της κτηματογράφησης της χώρας μέχρι το 2020.

Σε διαβούλευση τα σχέδια διαγωνισμού KTIMA_16 από το ΕΚΧΑ 

Σε διαβούλευση – εξπρές το υπόλοιπο νομοσχέδιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις
Το μεσημέρι της Δευτέρας 28 Μαρτίου ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση για 
το δεύτερο και το τρίτο μέρος του σχεδίου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις με 
τίτλο: “Ανάθεση και Εκτέλεση Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών 
και Υπηρεσιών – Βιβλία II και IIΙ”. Όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα open-
gov.gr: «οι υπουργοί Οικονομίας - Ανάπτυξης - Τουρισμού, Υποδομών - Μεταφορών 
- Δικτύων, έθεσαν από 18 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 σε δημόσια ηλεκτρονική 
διαβούλευση τα Βιβλία ΙΙ και ΙΙΙ σχεδίου νόμου που αφορούν στην “Ανάθεση και 
Εκτέλεση Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών 
(Μεταφορά στην Ελληνική Έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις 
προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση 
της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.) και στην Διακυβέρνηση” και καλούν τους κοινωνικούς 
εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, 
προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα 
διαρκέσει μέχρι την 28η Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους για θέματα, όπως για τις μεικτές συμβάσεις, 
αλλά και τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν στην άμυνα και την ασφάλεια, στον 
ηλεκτρισμό, στο φυσικό αέριο, τα λιμάνια και αερολιμένες, το νερό, υπηρεσίες 
μεταφορών, ταχυδρομικές υπηρεσίες, εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου και 
άλλων στερεών καυσίμων. Αλλά και για θέματα όπως, οι μέθοδοι υπολογισμού της 
εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων, ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών, 
για συμβάσεις κατ’ αποκλειστικότητα, για υπεργολαβίες και άλλα πολλά διαδικαστικά 
ζητήματα. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
Υπενθυμίζεται ότι η διαβούλευση για το πρώτο μέρος του νέου σχεδίου νόμου για τις 
δημόσιες συμβάσεις ολοκληρώνεται επίσης την 28η Μαρτίου. Πληροφορίες ΕΔΩ

Σταθμός του μετρό κάτω από τις 
αρχαιότητες της Βενιζέλου είναι 
η λύση που υιοθετήθηκε από τα 
υπουργεία Υποδομών και Πολιτισμού 
και με την οποία συμφωνεί και ο 
δήμος Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με 
όσα είπε σε ραδιοφωνική συνέντευξή 

του ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, Γιάννης Μυλόπουλος, βρέθηκε η τεχνική 
λύση και ο συγκεκριμένος σταθμός, θα γίνει κάτω από τις αρχαιότητες, χωρίς 
να πειραχτεί τίποτα. Θα υπάρχουν σκάλες στην άκρη των αρχαιοτήτων για να 
κατεβαίνουν στο μετρό και θα δίνεται η δυνατότητα στους επιβάτες να βλέπουν 
ένα «ζωντανό» μνημείο. Ο κ. Μυλοπουλος είχε συνάντηση με τη διοίκηση του 
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της οποίας ανακοίνωσε ότι 
έως την άνοιξη του 2017 θα έχουν απομακρυνθεί από τα περισσότερα εργοτάξια 
οι σιδηρόφρακτες κατασκευές. 

Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται την Δευτέρα 28 Μαρτίου ο υπουργός 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης, προκειμένου να 
παραβρεθεί στην επανεκκίνηση των δύο μετροπόντικων, στον σταθμό «Νέα 
Ελβετία», οι οποίοι θα ξεκινήσουν την εκσκαφή έως τον σταθμό «Ανάληψη». Για 
να διανοιγούν τα 1.890 μέτρα των σηράγγων θα απαιτηθούν περίπου οκτώ μήνες. 
Η εκσκαφή των σηράγγων στη βασική γραμμή πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα 
καθώς τα δύο μηχανήματα θα πρέπει να μεταφερθούν στην επέκταση προς 
Καλαμαριά. Τέλος, παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε η συναυλία 
που συνδιοργάνωσαν η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και το πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
στον υπό κατασκευή σταθμό του μετρό «Πανεπιστήμιο».

Πιάνουν δουλειά και πάλι οι μετροπόντικες 

Τη διαβεβαίωση πως το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, είναι 
πάντα έτοιμο και στη διάθεση των φορέων για συνεργασία πάνω σε ζητήματα 
που αφορούν τη διαχείριση του νερού, μετέφερε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις 
Μπίλλιας μιλώντας την Τρίτη 22 Μαρτίου σε εκδήλωση με τίτλο «Νερό: Το ΑΠΘ 
στο σταυροδρόμι της έρευνας και της απασχόλησης», που πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας νερού. 

Ο κ. Μπίλλιας έκανε μία σύντομη παρουσίαση του φορέα και αναφέρθηκε σε 
όλες τις δράσεις για το νερό στις οποίες το ΤΕΕ/ΤΚΜ, είτε «πρωταγωνίστησε», είτε 
συμμετείχε ενεργά. Μάλιστα, ανέφερε πως κάθε θητεία διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
έχει να επιδείξει μια εμβληματική δραστηριότητα που σχετίζεται με το νερό, ως 
διαχείριση του πόρου και ως προστασία. Όπως η μονάδα βιολογικού καθαρισμού της 
Θεσσαλονίκης, ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός, το δίκτυο POTAM MES, η λίμνη 
Κορώνεια, ο φορέας διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου, η συμμετοχή σε κατάθεση 
προτάσεων για διαχείριση υδατικών πόρων και η αντιπλημμυρική προστασία.

«Η ανάγκη διατήρησης και προστασίας του νερού, ως  του πλέον πολύτιμου 
φυσικού πόρου, έχει σαν αποτέλεσμα τη θέσπιση νέων κανόνων και θεσμών, την 
εντατική ενασχόληση μιας μεγάλης γκάμας επιστημών, τη συνακόλουθη πρόοδο της 
τεχνολογίας, τη  διαμόρφωση καινούργιων τεχνικών και βέβαια τον εκσυγχρονισμό 
κλασικών επαγγελμάτων και τη δημιουργία μιας σειράς νέων», είπε χαρακτηριστικά. 
Και κατέληξε αναφέροντας ότι το φετινό θέμα της παγκόσμιας ημέρας Better water 
- Better jobs, αποτυπώνει το γεγονός ότι οι μισές περίπου θέσεις εργασίας στον 
κόσμο έχουν να κάνουν με το νερό, δίνει όμως και την προοπτική για βελτίωση της 
δουλειάς, μαζί με το πρώτιστο στόχο της εξασφάλισης καθαρού νερού για όλους 
τους κατοίκους του πλανήτη.

Νερό: Το ΑΠΘ στο σταυροδρόμι της έρευνας και της 
απασχόλησης

http://www.ktimatologio.gr/Pages/Proclamations.aspx%3Fid%3D235
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=6997
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=6339
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Την αύξηση των εσόδων του ΕΝΦΙΑ από τις μεγάλες περιουσίες, κατά τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ, μελετά η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της κάλυψης του 
δημοσιονομικού κενού ύψους 1% του ΑΕΠ για τη διετία 2017-2018, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ το 2018. Το εν 
λόγω μέτρο είναι μόλις ένα από τα πολλά φοροεισπρακτικά που έχει προτείνει το κουαρτέτο και εξετάζει η Αθήνα, γεγονός το οποίο προκαλεί προβληματισμό 
σε στελέχη του οικονομικού επιτελείου που «βλέπουν» ότι θα διευρυνθεί η υπερφορολόγηση με πιθανές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική οικονομία.

Σημαντικές παρεμβάσεις στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης (σχολεία, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών) επιχειρεί με νέα νομοθετική ρύθμιση το 
υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να εξασφαλιστούν συνθήκες διδακτικής επάρκειας και νομιμότητας στα σχολεία και να σταματήσουν φαινόμενα αδήλωτης 
εργασίας, η οποία εκτός των άλλων έχει επιφέρει και σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία.

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,038 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 έναντι πλεονάσματος ύψους 1,238 
δισ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,065 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
σύμφωνα με τα οποία την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (Γενική Κυβέρνηση) 
ύψους 1,321 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 194 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου για έλλειμμα 615 εκατ. ευρώ. 

Μεγάλο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών στη Γερμανία δείχνει έκθεση της κεντρικής τράπεζας που δόθηκε στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με την έκθεση 
της Bundesbank, ο μισός πληθυσμός της χώρας έχει σήμερα στην κατοχή του ελάχιστο ή καθόλου πλούτο, παρότι η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με 
ικανοποιητικούς ρυθμούς. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι το πιο φτωχό 50% του γερμανικού πληθυσμού καρπούται μόλις το 2,5% του συνολικού πλούτου της χώρας. 
Στην απέναντι όχθη, το πλουσιότερο 10% των Γερμανών κατέχει περίπου το 60% του πλούτου. Το άνοιγμα της ψαλίδας είναι αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων, 
κυρίως της στασιμότητας των μισθών οι οποίοι -με το πρόσχημα της βελτίωσης της παραγωγικότητας- ελάχιστα αυξήθηκαν από τις αρχές του 2000.

Αισιόδοξος για ολοκλήρωση της αξιολόγησης μέχρι το Eurogroup της 22ας Απριλίου εμφανίστηκε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, 
προαναγγέλλοντας στην ουσία την οριστική διαγραφή των κόκκινων γραμμών της κυβέρνησης. Ολοκλήρωση μέχρι τις 22 Απριλίου σημαίνει ότι η διαπραγμάτευση 
για τα κρίσιμα θέματα (φορολογικό, ασφαλιστικό, κόκκινα δάνεια, ενέργεια, δημοσιονομικό κενό) θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι και τα μέσα 
Απριλίου, δηλαδή μέσα σε περίπου 10 ημέρες από τις 4 Απριλίου που αναμένεται να ξεκινήσουν και πάλι στην Αθήνα οι απευθείας διαπραγματεύσεις με τους 
δανειστές. 

Επιπλέον επιβαρύνσεις 200 εκατ. στη μεγάλη ακίνητη περιουσία

Τα πάνω κάτω στα ιδιωτικά σχολεία

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,038 δισ. ευρώ το α’ δίμηνο του 2016

Πλούτος μόνο για λίγους

Τα δίνουν όλα στους δανειστές για να κλείσει η αξιολόγηση

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 23/3/2016

ΤΑ ΝΕΑ 23/3/2106

ΕΘΝΟΣ 23/3/2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 23/3/2016

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 23/3/2016

Σε τέσσερα χρόνια το 1/5 των αυτοκινήτων, που θα κυκλοφορούν 

διεθνώς, θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο. 

Συγκεκριμένα, από το ένα δις αυτοκίνητα, που εκτιμάται ότι θα 

βρίσκονται στους δρόμους το 2020, τα 220 εκατ. θα είναι εξοπλισμένα 

με το απαραίτητο hardware, ώστε να υποστηρίζουν online υπηρεσίες. 

Πάντως, αν και τεχνολογικά τα 220 εκατ. αυτοκίνητα θα είναι con-

nected-ready, υπολογίζεται ότι μόνο τα 88 εκατ. εξ αυτών θα έχουν 

ενεργοποιήσει και θα κάνουν χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Στην 

Αρκτική, η έκταση των θαλάσσιων πάγων έφθασε σε ιστορικό χαμηλό 

και τους δύο μήνες ενώ σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση των αερίων 

που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ξεπεράστηκε το 

συμβολικό και σημαντικό φράγμα των 400 μερών ανά εκατομμύριο.

post-its

http://www.kathimerini.gr/854022/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/epipleon-epivarynseis-200-ekat-sth-megalh-akinhth-perioysia
http://www.tanea.gr/news/economy/article/5345214/prwtogenes-pleonasma-ypsoys-3-038-dis-eyrw-to-a-dimhno-toy-2016/
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/ta_pano_kato_sta_idiotika_sxoleia-64350375/
http://www.efsyn.gr/arthro/ploytos-mono-gia-ligoys
http://www.e-typos.com/gr/politiki/article/168920/ta-dinoun-ola-stous-daneistes-gia-na-kleisei-i-axiologisi/
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