
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1

1 
2
4
5

EDITORIAL - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

ΘΕμΑτΑ τΕΕ - μηχΑΝΙκωΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ME MIA MATIA

ΤΕΥΧΟΣ

64
07 ΙΟΥΛ 2016

Πριν λίγες ημέρες, στις 5 Ιουλίου 
συγκεκριμένα, συμπληρώθηκε ένας χρόνος 
από την ημέρα του πρώτου δημοψηφίσματος 
μετά το 1974 στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του 
οποίου Ελληνες και Ελληνίδες κλήθηκαν 
να αποφανθούν δια της κάλπης αν τίθενται 
υπέρ ή κατά της πρότασης των θεσμών για 
την ελληνική οικονομία (αν και κατά πολλούς 
δεν ήταν ακριβώς ξεκάθαρο για τι ακριβώς 
κλήθηκαν να ψηφίσουν). Το αποτέλεσμα 
ήταν, όπως όλοι θυμόμαστε, “όχι”, κάτι που 
αρκετοί περίμεναν, με ποσοστό μάλιστα 
61,3% (κάτι που ελάχιστοι περίμεναν). Να 
θυμηθούμε επίσης ότι το αποτέλεσμα αυτό 
προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις, ακόμη 
και παραιτήσεις πολιτικών αρχηγών, αλλά 
τελικά ουδόλως ανέστειλε τις διαδιακσίες 
που οδήγησαν στο να φορτωθούμε ένα 
τέταρτο μνημόνιο μετά από μια δραματική 
διαπραγμάτευση. Αυτά όμως θα τα καταγράψει 
-και ίσως θα τα ερμηνεύσει- η ιστορία. Το 
θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Η 
συμφωνία με τους θεσμούς υπεγράφη και 
σε έναν βαθμό έχει επέλθει ηρεμία. Ηρεμία 
στηριγμένη σε πήλινα πόδια όμως. Γιατί ακόμη 
δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα. Το έχουμε 
πει και ξαναπεί ότι η Ελλάδα χρειάζεται 
επειγόντως μεγάλες ξένες επενδύσεις. Για να 
έχεις επενδυτές όμως, χρειάζεται να κερδίσεις 
την εμπιστοσύνη τους. Και σε μια χώρα 
όπου η δημόσια διοίκηση είναι ένας αγρίως 
γραφειοκράτης “φαταούλας” που κωλυσιεργεί 
κατ΄επάγγελμα και αναστέλλει τις αποφάσεις 
του καθ’ έξιν, σε μια χώρα όπου η φορολογία 
δεν είναι το πρωί η ίδια που ήταν όταν 
κοιμήθηκες το βράδυ, σε μια χώρα όπου οι 
ασφαλιστικές εισφορές τραβούν την ανηφόρα 
και οι παροχές προς τους ασφαλισμένους 
τον κατήφορο, εμπιστοσύνη δεν υπάρχει. 
Ούτε μέσα, ούτε έξω. Κι αυτό έγινε αισθητό 
και με το ναυάγιο της ιδιωτικοποίησης της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που πολλοί την ορέχτηκαν αλλά 
μόνο ένας ζήτησε το χέρι της, όσο και με την 
πλήρη απαξίωση της Rosco, η οποία έμεινε 
στα αζήτητα.

EDITORIAL
Η αναθεώρηση του 

Περιφερειακού Σχεδίου 
Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας 
και η Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
βρέθηκαν στο επίκεντρο 
ενημερωτικής συνάντησης που 
πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι 
της Πέμπτη 7 Ιουλίου στο ΤΕΕ/
ΤΚΜ. 

Στελέχη του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής 
Μακεδονίας ενημέρωσαν τη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ καθώς και τους δημάρχους της περιοχής που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, για την επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4042/2012 και της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα, καθώς και τους 
στόχους και κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Σχεδίου 
Πρόληψης.

Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια, 
προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού 
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου για την Πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων 
και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την 
επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την 
ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει το σύνολο των αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο του Νόμου 4042/2012, 
εκπονείται από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και καλύπτει γεωγραφικά το 
σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρόταση του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας έχει αποσταλεί 
στα αρμόδια υπουργεία, ενώ η διαβούλευση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Στο μεταξύ, με επιτυχία και μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η 10η Πανελλήνια Σύνοδος των Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Φο.Δ.Σ.Α στις 30 Ιουνίου, 1 και 2 Ιουλίου 2016 στην πόλη των Ιωαννίνων. 
Το θέμα της ήταν: «Παρόν & Μέλλον στη διαχείριση των απορριμμάτων και κεντρικά θέματα της αποτέλεσαν: 
το σχέδιο νόμου για τους Φο.Δ.Σ.Α, ο νέος ΕΣΔΑ, τα υπό έγκριση ΠΕ.Σ.Δ.Α και οι χρηματοδοτήσεις των έργων. 

Οι εξελίξεις σχετικά με το ασφαλιστικό των μηχανικών θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 18:00 στα γραφεία του Τμήματος (Μεγ. 
Αλεξάνδρου 49, ισόγειο). Η ενημέρωση θα γίνει από τον πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ, Ντίνο Μακέδο, ενώ η συνεδρίαση 
θα μεταδοθεί κανονικά μέσω live streaming.

Στο μεταξύ, το Σάββατο 9 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη η 7η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL. Σε περίπτωση μη απαρτίας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Ιουλίου 
2016 και ώρα 08:00 στην αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ. Περισσότερα ΕΔΩ 

Η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων ότι 
προκειμένου να υποβάλλουν Α.Π.Δ., μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Ιουνίου 2016, έχει τροποποιηθεί το 
μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα νέα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, προσαυξημένα 
κατά 1%. Οι ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου απασχόλησης 06/2016 θα γίνονται πλέον αποδεκτές, με τα νέα ποσοστά 
εισφορών. Αναλυτικότερα ΕΔΩ 

Εκδήλωση για το ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας 

Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του ΤΕΕ

Υποβολή Α.Π.Δ. μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α

http://web.tee.gr/eidisis/prosklisi-stin-7-sinedriasi-tis-antiprosopias-tee/
http://www.ika.gr/gr/infopages/press/20160706.cfm
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Επικράτηση της ΔΚΜ στις εκλογές των Πολιτικών 
Μηχανικών 

Διαβούλευση για την Διοικητική Αρχή Φραγμάτων 

Πρόσκληση της ΡΑΕ για συμμετοχή στον Κατάλογο 
Διαιτητών και Επιδιαιτητών

Μετονομασία τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Παράταση συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας στους δήμους 
Πέλλας και Σκύδρας 

16ο Συνέδριο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Με διαφορά 
18 ποσοστιαίων 
μονάδων από 
την δεύτερη 
παράταξη, η ΔΚΜ 
επικράτησε άνετα 
στις εκλογές του 
Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών που 
πραγματοποιήθηκαν 
την Κυριακή 3 
Ιουλίου. Συμμετείχαν 
4.346 μέλη, αριθμός 
μεγαλύτερος σε 
σχέση με τις εκλογές του 2012 όταν είχαν ψηφίσει 3.996 μέλη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Συλλόγου (από τα οποία απουσιάζουν οι ψήφοι 
δύο τμημάτων) πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η ΔΚΜ, λαμβάνοντας 1.423 ψήφους, 
ποσοστό 32,7% και 5 έδρες, έναντι 36% και 6 εδρών που είχε το 2012. Δεύτερη 
αναδείχθηκε η παράταξη ΔΗΣΥΜ με 642 ψήφους, 14,7% και 2 έδρες. Ακολουθεί η 
Πανεπιστημονική με 385 ψήφους, 8,8% και 2 έδρες.

Στην τέταρτη θέση η παράταξη Προοδευτική Συνεργασία με 385 ψήφους, 8,2% 
και 1 έδρα. Στην πέμπτη θέση είναι η Ελ.Ε.Μ. με 337 ψήφους, 7,7% και 1 έδρα. 
Ακολουθεί η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία με 304 ψήφους, 6,9% και 1 έδρα. Στην 
έβδομη θέση η παράταξη ΠΡ.Ε.Σ.Α. με 248 ψήφους, δηλαδή 5,7% με 1 έδρα και 
ακολουθεί η Ανασυγκρότηση Μηχανικών 247 ψήφους, 5,6% και 1 έδρα. Μία έδρα 
καταλαμβάνει και η παράταξη ΔΥΝΑ.ΜΗ., με 234 ψήφους και 5,3% και τέλος, 94 
ψήφους, 2,1%, έλαβε η παράταξη Ανεξάρτητη Αριστερή Παρέμβαση, αλλά χωρίς να 
καταλάβει έδρα στο δ.σ.  Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα αποτελέσματα κατά τμήμα

Σε δημόσια διαβούλευση για την «Έγκριση τελικού προσχεδίου της Υπουργικής 
Απόφασης για την έγκριση του κανονισμού ασφαλείας φραγμάτων και για την 
σύσταση της Διοικητικής αρχής φραγμάτων της παρ.11 του ΑΡ.70 του Ν.4313/14», 
προχώρησε η Γενική Γραμματεία Υποδομών/ Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. του υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να 
αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρμόδιας Υπηρεσίας: d7.gram@
ggde.gr, έως τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016. Πληροφορίες

Και μέλη Τεχνικών Επιμελητηρίων μπορούν να διεκδικήσουν μία θέση στον 
κατάλογο Διαιτητών και Επιδιαιτητών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ, στον κατάλογο και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού Διαιτησίας, μπορούν 
να περιληφθούν φυσικά πρόσωπα που είναι: α) μέλη της ΡΑΕ, β) μέλη Τεχνικών 
Επιμελητηρίων, γ) μέλη Δικηγορικών Συλλόγων, δ) Καθηγητές Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οποιασδήποτε βαθμίδας, με εξειδικευμένες γνώσεις 
στις διαφορές που υπάγονται στη διαιτησία της ΡΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι για την 
εγγραφή τους στον κατάλογο Διαιτητών οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση 
στο πρωτόκολλο της Αρχής, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 
και ώρα 15:00, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και φάκελο 
από τον οποίον αποδεικνύεται η εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις 

Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με το Π.Δ. 
67/2016 (ΦΕΚ 123 τ.A/01-07-2016), η Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης μετονομάζεται σε Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) και το ομώνυμο 
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών μετονομάζεται σε 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

του ενδιαφερομένου στις διαφορές που υπάγονται στη διαιτησία της 
ΡΑΕ. Ενδεικτικά ο φάκελος μπορεί να περιλαμβάνει αποδεικτικά για 

συγγράμματα, μελέτες, δικηγορικές παραστάσεις, αντίγραφα κατατεθειμένων 
δικογράφων, γνωμοδοτήσεις νομοπαρασκευαστικό έργο κλπ. Θα ληφθεί επιπλέον 
υπόψη η συμμετοχή σε συναφείς διαδικασίες συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών ή 
συμμετοχή σε διαιτησία καθώς και η σχετική επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο. Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού 
έως τις 4 Αυγούστου 2016 για όσους έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που 
βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων των 
Καλλικρατικών Δήμων Πέλλας και Σκύδρας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
μετά την απόφαση της ΕΚΧΑ ΑΕ (ΔΣ Νο 690/5/28-6-2016). 

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική βάσει νόμου άλλως επέρχονται οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις. Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια 
της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου 
ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις 
προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμο οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία 
λήξης της παράτασης, δηλ. έως την 4η Αυγούστου, για να υποβάλλουν την δήλωση 
τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό 
Δημόσιο η προθεσμία λήγει στις 4 Οκτωβρίου 2016. Η δήλωση υποβάλλεται στο 
αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό ή 
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr

Οι περιοχές στις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και τα 
αρμόδια γραφεία εμφανίζονται αναλυτικά ΕΔΩ

Σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία, καθώς για μια ακόμη φορά σχεδιάζονται και 
δρομολογούνται εξελίξεις στην πολύπαθη Τ.Ε.Ε. ερήμην των εκπαιδευτικών της και 
σε βάρος των σχολείων της, πραγματοποιήθηκε το 16ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας 
Λειτουργών Τεχνικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Οι εργασίες του έγιναν στο 
κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, την Παρασκευή 1 και το Σάββατο 2 Ιουλίου. Κατά τη διάρκειά 
του έγινε η τακτική εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση και πραγματοποιήθηκαν 
οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στα συμπεράσματα του Συνεδρίου συγκαταλέγεται 
η απόφαση της Ομοσπονδίας να συνεχίσει «σταθερά τον αγώνα προάσπισης του 
Δημόσιου δωρεάν σχολείου της Τ.Ε.Ε. μέσα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση του 
τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος».

Την κήρυξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου έκανε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας. Χαρακτήρισε «πυλώνα» τόσο της ανάπτυξης, όσο και της 
κατασκευαστικής δραστηριότητας την τεχνολογική εκπαίδευση, η οποία όπως 
είπε θα πρέπει να ενισχυθεί από την Πολιτεία με επιπλέον μαθήματα. «Αντίθετα, τα 
τελευταία χρόνια, συνεχώς υποβαθμίζεται. Είναι ένας από τους λόγους της στρεβλής 
ανάπτυξης στην Ελλάδα», υπογράμμισε. 

http://spme.gr/index.php?&sec=&cid=730 
mailto:d7.gram%40ggde.gr?subject=
mailto:d7.gram%40ggde.gr?subject=
http://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout =item&id=100&Itemid=173
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2016/major/0407.csp
http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=310
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ρωσικών σιδηροδρόμων, τη RZD. Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, μετά την υποβολή της 
δεσμευτικής προσφοράς, ακολουθεί άμεσα η έναρξη της διαδικασίας και τα βήματα 
που προβλέπονται από τους όρους του διαγωνισμού στις 27 Ιανουαρίου εφέτος. 
Άγονος κηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ΕΕΣΣΤΥ (Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης 
Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού), για την οποία δεν κατατέθηκε δεσμευτική 
προσφορά. Για τα επόμενα βήματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα αποφασίσει 
το αμέσως προσεχές διάστημα το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ. Για την 
ΕΕΣΣΤΥ, υπήρχαν αρχικά τρεις ενδιαφερόμενοι, μεταξύ των οποίων ήταν η Sie-
mens, η κοινοπραξία της γαλλικής Alstom με τον όμιλο Κοπελούζου και οι ρωσικοί 
σιδηρόδρομοι.

Η Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. (Trenitalia) ήταν τελικά η μόνη εταιρεία που 
υπέβαλε δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Αντίθετα, παρά 
το αρχικό ενδιαφέρον, δεν υπήρξε δεσμευτική προσφορά από την εταιρεία των 

Μία προσφορά για ΤΡΑΙΝΟΣΕ – άγονος ο διαγωνισμός για 
ΕΕΣΣΤΥ

Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν 
ο Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Οργανικών Ηλεκτρονικών (HOPE-A) 
και ο αντίστοιχος Ιαπωνικός φορέας 
(JAPEC). Οι υπογραφές «έπεσαν» 
στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 
επιστημονικού και εκθεσιακού 
πολυγεγονότος Nanotexnology 2016, 
παρουσία της υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρας Τζάκρη, η οποία επισήμανε ότι η κίνηση 
αυτή “θα προκαλέσει τεράστια οφέλη τόσο στις ελληνικές, όσο και τις ιαπωνικές 
επιχειρήσεις και θα βάλει την Ελλάδα στην πρώτη ταχύτητα παγκοσμίως στις 
εξελίξεις της νανοτεχνολογίας”. 

Ο εκπρόσωπος του JAPEC και υψηλόβαθμο στέλεχος του ομίλου της Mitsubi-
shi, Ναόκι Ρικίτα, υπενθύμισε από την πλευρά του ότι ο ιαπωνικός σύνδεσμος 
αριθμεί σήμερα περισσότερα από 90 μέλη, μεταξύ των οποίων ορισμένοι από τους 
παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς, που είτε εδρεύουν στην Ιαπωνία είτε όχι. 
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Sony, Samsung, Hitachi, Toshiba, NEC και Pa-
nasonic.

“Κάποιες από τις εταιρείες που μετέχουν στον JAPEC έχουν μπάτζετ μεγαλύτερο 
από το ΑΕΠ της Ελλάδας” δήλωσε από την πλευρά του ο διευθυντής του Εργαστηρίου 
Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ. δρ Στέργιος Λογοθετίδης, αναδεικνύοντας τη σημασία 
που μπορεί να έχει για τις ελληνικές επιχειρήσεις η υπογραφή της συμφωνίας. 

Ήδη, στο πλαίσιο και του επιστημονικού και εκθεσιακού πολυγεγονότος Na-
notexnology 2016, που πραγματοποιείται έως τις 9 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, 
εκπρόσωποι πολλών ξένων επιχειρήσεων εκδήλωσαν την επιθυμία να επισκεφτούν 
τις εγκαταστάσεις του Κεντρου, προκειμένου να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι την 
υψηλή ποιότητα της παραγόμενης εκεί τεχνολογίας (η οποία δημιουργείται 100% 
στη Θεσσαλονίκη). Στη Nanotexnology 2016 συμμετέχουν 1000 επιστήμονες, 450 
εταιρείες καινοτομίας, ιδρύματα και πανεπιστήμια από όλον τον κόσμο, καθώς 
και 30-36 εκθέτες προϊόντων και υπηρεσιών από την Ευρώπη και την Ασία (εξ 
αυτών 10-15 προέρχονται από την Ελλάδα). Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα 
πραγματοποιηθούν περίπου 200 business-to-business συναντήσεις και 750 
παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών ενώ λειτουργούν τέσσερα τμήματα θερινού 
σχολείου νανοτεχνολογίας και νανοεπιστημών.

Την Πέμπτη 7 Ιουλίου θα παρουσιαστούν οι δράσεις της ελληνικής πλατφόρμας 
Νανοϊατρικής με υπεύθυνη την Δρ Βαρβάρα Καραγκιοζάκη και θα υπογραφεί 
συνεργασία με την αντίστοιχη αυστριακή πλατφόρμα, ενώ την Παρασκευή 8 
Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί το Workshop Agrofood: «Boosting the organic & 
Printed Electronics Industry in Agrofood Sector in Greece». Στόχος του είναι να 
αναδειχθούν τα οφέλη αλλά και οι δυνατότητες  χρήσης της Νανοτεχνολογίας στον 
Αγροδιατροφικό Τομέα όπως και ευρύτερα στην Αγροτική Οικονομία. Αξίζει να 
σημειωθεί  ότι οι εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας στον Αγροτικό – Κτηνοτροφικό 
τομέα επεκτείνονται και  έχουν εφαρμογή στα θερμοκήπια, την έξυπνη συσκευασία 
των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα των αγροτικών προϊόντων, την προστασία τους 
από συνθήκες περιβάλλοντος καθώς και την εφαρμογή σύγχρονων  μεθόδων 
φυτοπροστασίας και γεωργικής παραγωγής. Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ  

Ελληνο-ιαπωνική... συμμαχία στον τομέα της νανοτεχνολογίας 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: πρόγραμμα 
προβολών πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά, στην 
αυλή των γραφείων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, 
(Επιμενίδου 19, Άνω Πόλη) από 6 Ιουλίου έως 6 Σεπτεμβρίου. 
Οι προβολές γίνονται κάθε Τετάρτη, ώρα προσέλευσης 9.00μμ, 
είσοδος δωρεάν. Πληροφορίες

6ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ICTVC), με θέμα «Συζητάμε προτεραιότητες, 
Αναπτύσσουμε τον κλάδο», συνδιοργανώνεται από το 
Ινστιτούτο Μελέτης και Έρευνας της Τυπογραφίας και Οπτικής 
Επικοινωνίας, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το 
Πρόγραμμα “Γραφικής Επικοινωνίας” του Τμήματος Σχεδιασμού 
και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας , από τις 7 ως τις 
9 Ιουλίου 2016 στη Θεσσαλονίκη, στους χώρους του Κρατικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Πληροφορίες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «CROSSING BORDERS», με σκοπό την 
πολύπλευρη συζήτηση και παρέμβαση γύρω από την ευρωπαϊκή 
προσφυγική κρίση θα διεξαχθεί στο νησί της Λέσβου,  7 έως 10 
Ιουλίου, στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η εκδήλωση 
διοργανώνεται από το «The Cooperative Institute for Transna-
tional Studies», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου 
(Laboratory EKNEXA-Department of Sociology) Πληροφορίες

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, με θέμα: «Η φιλοσοφία 
του Αριστοτέλους» θα διεξαχθεί από 10 έως 15 Ιουλίου 2016, 
στην Αθήνα, από τη Διεθνή Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας, 
την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, την Φιλοσοφική Εταιρεία 
Κύπρου και άλλες επιστημονικές Ενώσεις, Εταιρείες και 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Πληροφορίες

Νέες μελέτες και εξηγήσεις ζητά το υπουργείο από την 
Ελληνικός Χρυσός

Νέες μελέτες με επιπλέον εξηγήσεις και βελτιωτικές προσθήκες ζητά το υπουργείο 
Περιβάλλοντος από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός επιστρέφοντας τη σχετική αίτηση 
και την τεχνική μελέτη της μεταλλουργικής μονάδας χαλκού, χρυσού και θειικού 
οξέος Μάντεμ Λάκκου. Ειδικότερα, το υπουργείο ζητά μέσα σε δυο μήνες να έχουν 
πραγματοποιηθεί νέες βελτιωτικές τεχνικές μελέτες των υποέργων στις Σκουριές 
και της Ολυμπιάδας προκειμένου να συμπληρωθούν και να διορθωθούν σύμφωνα 
με όσες παρατηρήσεις διατυπώνονται κατά τις τεχνικές κρίσεις της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του υπουργείου το οποίο αναρτήθηκε στη 
Διαύγεια, υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος 
της διαχείρισης των σημαντικών ποσοτήτων έντονα τοξικών απαερίων (offgasses) 
και των, επικίνδυνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, πιθανών 
διαφυγών αυτών στους χώρους του εργοστασίου (fugitive emissions).

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

http://www.nanotexnology.com/
https://el-gr.facebook.com/ArchitectsSKG/
http://www.ictvc.org/2016/el/registration
http://www.coop-its.org/conference/ 
www.wcp2016.gr
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/682%CE%9D4653%CE%A08-%CE%963%CE%A6
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Με φόντο το τοπίο της πιο παλιάς 
Θεσσαλονικιώτικης αγοράς, με τα 
καταστήματα όλα ανοιχτά -ψαράδικα, 
μανάβικα, κρεοπωλεία, μπακάλικα, 
ρουχάδικα-, με το παλιό και το νέο να 
συναντιούνται σ’ έναν χώρο γεμάτο 
μνήμη, ιστορίες και ανθρώπινα 
αποτυπώματα... έρχεται το «Καπάνι Project». Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, στο 
Καπάνι... μέσα από μουσικές, θέατρο δρόμου, παραστάσεις, μαγειρική και δράσεις 
οι νέοι θα γνωρίσουν την περιοχή και την σημασία της, οι παλιοί θα θυμηθούν και 
θα νοσταλγήσουν.
Αποτελεί μια δράση πολιτισμού, πολυμορφική, πολυπρόσωπη, πολυδιάστατη, 
πρωτοποριακή, φρέσκια και με την προοπτική ενός ωραίου θεσμού για την πόλη 
της Θεσσαλονίκης. Γιατί τα ομορφότερα πράγματα συμβαίνουν στις γειτονιές με 
ιστορικό βάθος, εκείνες που έχουν πολλά να αφηγηθούν. Σε αυτό το ολοήμερο 
πάρτι μουσικοί, ηθοποιοί, εικαστικοί και άλλοι... θα δώσουν τον δικό τους παλμό, 
θα μοιραστούν τις μουσικές τους, θα φτιάξουν έναν κόσμο γεμάτο ενέργεια και 
καινούργιες ιδέες. Στόχος είναι να ξαναγίνει το Καπάνι το κομβικό σημείο της 
πόλης. Το αναλυτικό πρόγραμμα του «Καπάνι Project» θα ανακοινωθεί προσεχώς, 
καθώς άνθρωποι της μουσικής και των παραστατικών τεχνών της πόλης θα 
εμπλακούν ενεργά διαμορφώνοντας ένα σπουδαίο μωσαϊκό δράσεων για τους 
επισκέπτες. Το «Καπάνι Project» θα φιλοξενηθεί στις παράλληλες δράσεις των 
φετινών «Δημητρίων» και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Η MONUMENTA, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προστασία της φυσικής 
και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου, πραγματοποίησε 
το πρόγραμμα «Καταγραφή και Ανάδειξη κτηρίων 19ου και 20ου αιώνα στην 
Αθήνα», το διάστημα 2013-2015, με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος». Το πρόγραμμα καταγραφής κτηρίων επεκτάθηκε πραγματοποιείται και στη 
Θεσσαλονίκη με τίτλο «Καταγραφή και Ανάδειξη κτηρίων 19ου και 20ου αιώνα στη 
Θεσσαλονίκη». Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η έρευνα και η καταγραφή 
όλων των κτηρίων της περιόδου 1830-1940, με σκοπό τη μελέτη τους αλλά και την  
προστασία και την ανάδειξή τους. Παράλληλα το πρόγραμμα στοχεύει να εντάξει την 
αρχιτεκτονική στην καθημερινή ζωή των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης με 
μια σειρά δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων (εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες, 
ξεναγήσεις, ποδηλατοδιαδρομές, ιστοσελίδα, έντυπα κ.λπ.) αλλά και με την ενεργό 
συμμετοχή στην καταγραφή, στην πληροφόρηση για τα κτήρια.
Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης συντονίζει μία ομάδα αρχιτεκτόνων ειδικευμένων 
στη διαχείριση και προστασία των μνημείων και μεγάλο αριθμό εθελοντών 
συνεργατών. Η συντονιστική ομάδα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους 
φορείς προστασίας αλλά και τους φορείς εκείνους που έχουν πραγματοποιήσει 
καταγραφές κτηρίων και διαθέτουν αρχειακό υλικό.
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 

Το νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης κατ’ οίκον επανασχεδιάζεται με νέα κριτήρια και 
όρους και θα εκκινήσει το φθινόπωρο, όπως ανέφερε ο διευθυντής του Γραφείου 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημοσθένης Παπασταμόπουλος. 
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν το χρηματοδοτικό σχήμα του νέου προγράμματος 
προβλέπει Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης (292 εκατ: 248 ΕΠΑΝΕΚ + 44 ΠΕΠ) 
που θα κατευθυνθεί σε Επιχορήγηση δικαιούχου, Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης (πριν και μετά) και Ενεργειακός Σύμβουλος. Επιπλέον προβλέπεται η 
συμμετοχή Τραπεζών (130 εκατ. ευρώ περίπου, τα 2/3 Δανείου). Νέα στοιχεία 
του προγράμματος εξοικονόμησης αποτελούν ο κομβικός ρόλος του Εθνικού 
Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης, αντί των τραπεζών, η ολοκληρωμένη 
πληροφοριακή πλατφόρμα για υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών, η ενιαία 
παρακολούθηση του προγράμματος από τράπεζες, ΕΤΕΑΝ ΑΕ, ΥΠΕΝ κ.λπ., καθώς 
και η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης από τους πολίτες. Τα κριτήρια 
για τους δικαιούχους θα είναι το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα, καθώς θα 
υπάρξει κλιμακούμενο βασικό ποσοστό επιχορήγησης, αύξηση επιχορήγησης ανά 
προστατευόμενο μέλος και μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης. Επίσης, προσέθεσε, 
σχεδιάζεται νέα περιφερειακή κατανομή με κριτήρια: α) πλήθους κατοικούμενων 
κατοικιών. β) μέσης κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατοικιών, γ) κατά 
κεφαλήν εισοδήματος. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός θα ανέλθει σε 
25.000 ευρώ από 15.000 ευρώ, θα υπάρξει επικαιροποίηση του καταλόγου και 
της τιμολόγησης των προϊόντων, θα χρειάζονται λιγότερα δικαιολογητικά, θα 
καταργηθεί η τιμή ζώνης, ενώ ο ενεργειακός στόχος θα είναι αυστηρότερος. 

Για την ενεργοποίηση των επενδύσεων στην Ελλάδα και την ανάπτυξη του 
κλάδου των κατασκευών και της οικονομίας της, πρέπει άμεσα να καταπολεμηθεί 
τόσο η πολυπλοκότητα της πολεοδομικής νομοθεσίας όσο και η γραφειοκρατία 
που σήμερα διέπει τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων, εκτιμά ο Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων για Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών. Η ειδική επιτροπή του 
ΣΕΠΑΚ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις:
1. θεσμοθέτηση του συντελεστή όγκου σε συνάρτηση με τον συντελεστή δόμησης. 
2. άμεσα σοβαρές μελέτες αστικού σχεδιασμού (κατά προτίμηση με 

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραλής, γνωστός σε μεγάλος μέρος του τεχνικού 
κόσμου καθώς υπήρξε επί δεκαετίες συνεργάτης του Γραφείου Τύπου του ΤΕΕ 
αλλά και εξαιτίας της δημοσιογραφικής του ενασχόλησης με τα θέματα των 
μηχανικών, έφυγε από τη ζωή… Η κηδεία του έγινε την Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016 
στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. 

Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα. Αμέσως μετά το τέλος των γυμνασιακών του 
σπουδών άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος και από το 1971 ξεκινά την 
επαγγελματική του σταδιοδρομία στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο», το «ΒΗΜΑ» και 
τα «ΝΕΑ». Στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημερίδες «Πρωινή Ελευθεροτυπία», 
«Έθνος», «Γνώμη», «Ειδήσεις», «Επικαιρότητα», «Εγνατία», «Καθημερινή» και στον 
Τ/Σ «Mega Channel» απασχολούμενος σε διάφορα ρεπορτάζ όπως του υπουργείου 
Μεταφορών, Περιβάλλοντος, πολιτικό, πολιτιστικό κ.α.. Εργάστηκε στην ΕΡΤ ως 
ρεπόρτερ αλλά και σε Διευθυντικές θέσεις ενώ υπήρξε από τους πρωτεργάτες του 
Ρ/Σ «Flash» αλλά και η πρώτη του φωνή. Για πολλά χρόνια διετέλεσε υπεύθυνος 
του Γραφείου Τύπου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ενώ ήταν ο Διευθυντής 
του Γραφείου Τύπου του «Αθήνα 2004». Τέλος, υπήρξε Σύμβουλος Διοίκησης της 
ΟΠΑΠ Α.Ε.. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον ΟΠΑΠ υπήρξε ένας από τους 
βασικούς εμπνευστές και δημιουργούς της ΟΠΑΠ TV.

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραλής

Έρχεται το… «Καπάνι project» 

«Kαταγραφή και ανάδειξη κτηρίων του 19ου και 20ού αιώνα 
στη Θεσσαλονίκη»

Τα πρώτα στοιχεία του νέου εξοικονομώ κατ’ οίκον

Προτάσεις του ΣΕΠΑΚ για την ενεργοποίηση επενδύσεων και 
κατασκευών 

διαδικασία αρχιτεκτονικού διαγωνισμού) και ενθάρρυνση της διαδικασίας 
ιδιωτικής πολεοδόμησης

3. άμεση απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου 
των κατασκευών. Προτείνεται για αυτό τον σκοπό να οργανωθεί ανεξάρτητο 
σώμα ορκωτών ελεγκτών που θα είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο νομιμότητας 
των μελετών και των κατασκευών, δημοσίων και ιδιωτικών, και του οποίου τα 
μέλη θα έχουν καθήκοντα και υποχρεώσεις κρατικού λειτουργού (όπως π.χ. οι 
συμβολαιογράφοι ή οι ορκωτοί λογιστές). 

https://monumentakatagrafithessaloniki.wordpress.com/
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Ωδινεν όρος και έτεκεν μυν... Τα πάνω-κάτω φέρνει το απαλλακτικό βούλευμα υπ’ αριθμόν 193/2016 του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με το οποίο κλείνει 
ουσιαστικά την πολύκροτη υπόθεση των καταγγελλόμενων ως «παράνομων» κτηματογραφήσεων στους Δήμους Αρέθουσας και Εγνατίας. Το ανώτερο δικαστικό 
συμβούλιο κρίνει ότι ήταν καθ’ όλα νόμιμες οι ενέργειες των αιρετών αλλά και των υπαλλήλων της Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, 47 ατόμων συνολικά, για τις 
διπλές αναθέσεις επέκτασης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) με παράλληλες κτηματογραφήσεις και υπερβάσεις 
στις εργασίες που έφταναν το 120%.

O υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος έλαβε προ ημερών επιστολή από την Kομισιόν, η οποία χτυπά καμπανάκι ότι η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει 
τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα και κινδυνεύει να βρεθεί στον αέρα η υποδόση των 2,8 δις ευρώ. Όπως μετέδωσε το Star «η κυβέρνηση πρέπει τρέξει, ώστε οι 
διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν μέσα στον Αύγουστο και να μην χαθεί η δόση». Η επιστολή των δανειστών στον έλληνα υπουργό Οικονομικών ουσιαστικά 
αποτελεί απάντηση στα παράπονα που είχε εκφράσει ο κύριος Τσακαλώτος για την στάση των εκπροσώπων των Θεσμών στην Ελλάδα.
«Το σημείωμα λέει ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις με τα 2,8 δις, πως δεν τις έχουμε βάλει καν σε πλάνο και χρονοδιάγραμμα και μας προειδοποιεί 
ότι χάνουμε έτσι το Eurogroup της 9ης Σεπτεμβρίου. Τα πράγματα είναι δύσκολα, και όπως μου λένε κοινοτικές πηγές, καθόλου τυχαία δεν ήταν η δήλωση του 
επικεφαλής του EuroWorking Group, Τόμας Βίζερ τις προάλλες, περί συνεργασίας όλων των υπουργείων», ανέφερε το Star.

Στην Ευρώπη 22.900 θάνατοι το χρόνο οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί που χρησιμοποιούν ως καύσιμο 
το κάρβουνο (με βάσει τα στοιχεία του 2013). Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πέντε χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από την ατμοσφαιρική ρύπανση 
γειτονικών χωρών. Πρώτη είναι η Γερμανία με 3.630 θανάτους και ακολουθούν η Ιταλία με 1.610 θανάτους, η Γαλλία με 1.380 θανάτους, η Ελλάδα με 1050 
θανάτους και η Ουγγαρία με 700 θανάτους. Τα προαναφερόμενα στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκθεση με τίτλο: « Το σκοτεινό σύννεφο της Ευρώπης: Πως οι 
χώρες που καίνε κάρβουνο αρρωσταίνουν τους γείτονες τους». Η έκθεση δημοσιεύτηκε από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Συμμαχία για την Υγεία και το 
Περιβάλλον, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δράσης για το Κλίμα και το ευρωπαϊκό γραφείο του WWF.

Στη δημοσιοποίηση λίστας με περισσότερους από 15.000 οφειλέτες του Δημοσίου προχωρά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με στόχο αφενός να τους 
αναγκάσει να τακτοποιήσουν τα χρέη τους, αφετέρου να γνωρίζουν όσοι συναλλάσσονται μαζί τους ότι δεν είναι συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους. Η 
λίστα «περνάει» από δεύτερο έλεγχο αναφέρουν στελέχη της ΓΓΔΕ προκειμένου να μην προστεθούν σε αυτή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αποβιώσει, 
έχουν πτωχεύσει ή έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Οπως αναφέρουν τα ίδια στελέχη, θα πρέπει η λίστα να είναι καθ’ όλα άρτια και να μην εγείρει 
ουδείς εκ των οφειλετών οποιαδήποτε ένσταση. Στη σχετική λίστα θα προστεθούν οφειλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η λίστα 
θα αριθμεί περίπου 15.000 οφειλέτες, εκ των οποίων οι 5.500 περίπου έχουν χρέη άνω του 1,5 εκατ. ευρώ (συνολικά χρωστούν περίπου 65 δισ. ευρώ).

Ολική ανατροπή στην υπόθεση με τις κτηματογραφήσεις

Ηχηρό «καμπανάκι» Κομισιόν - Στον αέρα η υποδόση 2,8 δισ. Ευρώ

O λιγνίτης σκοτώνει - 22.900 πρόωροι θάνατοι στην Ευρώπη

Τέλος η FRONTEX

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 4/7/2016

ΤΑ ΝΕΑ 5/7/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 5/7/2016 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 5/7/2016

5

Στο Διαδίκτυο τα ονόματα 15.000 οφειλετών ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 6/7/2016

Καταργείται η FRONTEX και στη θέση της δημιουργείται Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, με στόχο την αποτελεσματικότερη φύλαξη 
των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Το θέμα συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, παρουσία του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς 
Τίμερμανς και του Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της ΕΕ, Δημήτρη Αβραμόπουλου. Και οι δύο Ευρωπαίοι πολιτικοί εξήραν 
την «πολιτική συμφωνία» στην οποίαν κατέληξαν το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο στις 22 Ιουνίου, για «κοινή πρόταση κανονισμού για την Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή». Η συζήτηση στην Ολομέλεια έγινε με βάση την έκθεση που παρουσίασε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, την οποία εισηγήθηκε ο Λετονός ευρωβουλευτής Άρτης Πάμπρικς.

Ταχύτερα αντανακλαστικά και μεγαλύτερες αντοχές στην κρίση επιδεικνύει 

ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας. Όπως προκύπτει από τη μελέτη του Εθνικού 

Κέντρου Τεκμηρίωσης, αν και αριθμός των νέων επιχειρήσεων στον κλάδο της 

υψηλής τεχνολογίας (Μεταποίηση υψηλής τεχνολογίας και Υπηρεσίες υψηλής 

τεχνολογίας έντασης γνώσης) παραμένει διαχρονικά σχετικά μικρός (3.000-4.000), 

επιδεικνύει σταθερότητα σε σχέση με τη μείωση του συνολικού αριθμού των 

επιχειρηματικών συστάσεων.

Τη “σκιά” της στα σχέδια των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, που έχουν άμεση ή 

έμμεση σχέση με τη βρετανική αγορά, έχει αρχίσει να ρίχνει, ήδη, η απόφαση της 

Βρετανίας για αποχώρηση από την Ε.Ε. Το πρώτο σχετικό παράδειγμα είναι αυτό της 

ιταλικής εταιρείας Τηλεπικοινωνιών, Telefonica. Η επιχείρηση, μετά από το “ναυάγιο” 

της συμφωνίας με τον όμιλο Hutchison για πώληση της βρετανικής Ο2, την οποία 

ελέγχει και εξαιτίας της ρευστότητας, που προκαλεί στην αγορά η απόφαση περί 

Brexit, τροποποιεί τα σχέδιά της για την Ο2.

Αντιμέτωποι με μια σειρά από ψηφιακούς κινδύνους, που παραμονεύουν σε 

δημόσιες συνδέσεις στο Internet, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και online 

αγορές, έρχονται οι σύγχρονοι ταξιδιώτες. Ακόμη και την περίοδο των διακοπών, οι 

καταναλωτές δεν αποχωρίζονται τα αγαπημένα τους gadgets τεχνολογίας, συνεπώς 

- προκειμένου να αποφύγουν τους ψηφιακούς κινδύνους - θα πρέπει να είναι 

ασφαλείς ότι οι συσκευές και τα δεδομένα τους είναι προστατευμένα.
post-its

http://www.efsyn.gr/arthro/oliki-anatropi-stin-ypothesi-me-tis-ktimatografiseis
http://www.tanea.gr/news/greece/article/5372617/o-ligniths-skotwnei-22-000-prowroi-thanatoi-sthn-eyrwph/
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=114052748
http://www.eleftherostypos.gr/diethni/17477-telos-h-frontex-to-eurwkoinoboulio-pshfizei-gia-th-sustash-sunoriofulakhs/
http://www.kathimerini.gr/866227/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sto-diadiktyo-ta-onomata-15000-ofeiletwn
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μέλη του και τους πολίτες

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
(εως τον ΙΟΥΛΙΟ 2016)
Στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, συνεχίζεται η ημέρα εξυπηρέτησης μηχανικών για 

φορολογικά θέματα, τον έως τον ΙΟΥΛΙΟ 2016. Η εξυπηρέτηση των 

συναδέλφων θα γίνεται από τις 12.00 μ. – 14.30 μ.μ. στον 1ο όροφο του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ (γραφείο ΓΟΚ) τις Πέμπτες 30/06/16, 07/07/16, 14/07/16

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΚ

κάθε Τετάρτη 10:30 - 14:30 με ειδική συνεργάτιδα, 1ος όροφος 

καθημερινά στο τηλέφωνο 2310 883152 και στο γραφείο του 1ου ορόφου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

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

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

περισσότερα

www.canstudio.gr
www.tkm.tee.gr
www.tkm.tee.gr
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/TEETKM.pdf

