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Το ΤΕΕ, προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στο τεράστιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης των 
πληροφοριακών συστημάτων του, είναι αναγκασμένο να αναζητήσει τη βοήθεια των Μελών του και 
των εγγεγραμμένων στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ. Για το σκοπό αυτό καλείσθε να εξοφλείτε 
εμπρόθεσμα τις οφειλόμενες συνδρομές είτε ηλεκτρονικά είτε σε ένα από τα ταμεία του ΤΕΕ. Η 
∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, συνεκτιμώντας την οικονομική κρίση που μαστίζει τον τόπο, αποφάσισε 
τη λειτουργία (on line) συστήματος διακανονισμών για οφειλές συνδρομών, με πάγιες εντολές σε 
τράπεζες, πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες και στα ταμεία του ΤΕΕ.

Τρόποι Πληρωμής Συνδρομών ΤΕΕ
• Στα ταμεία του ΤΕΕ στα Κεντρικά Γραφεία και στα 17 Περιφερειακά Τμήματά του με καταβολή μετρητών 
ή με τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών (VISA, Mastercard)
• Μέσω του συστήματος MyTEE για όσους διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΤΕΕ και 
με την χρήση πιστωτικής κάρτας (VISA, Mastercard)
• Σε οποιοδήποτε κατάστημα Τράπεζας ή Μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) με την χρήση 
ειδικού κωδικού πληρωμής. Ο κωδικός πληρωμής μπορεί να βρεθεί με την εκτύπωση μέσω του 
MyTEE εντολής πληρωμής, μέσω της ιστοσελίδας ή από οποιοδήποτε Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ.

Διακανονισμός Οφειλών Συνδρομών Παλαιότερων Ετών
Για τις περιπτώσεις που τα Μέλη του ΤΕΕ ή οι Τεχνικές Επωνυμίες δεν μπορούν να εξοφλήσουν άμεσα 
τις οφειλόμενες συνδρομές, η ∆Ε του ΤΕΕ αποφάσισε να παρέχεται η δυνατότητα διακανονισμού με 
τους εξής όρους:
• Οι οφειλόμενες ετήσιες συνδρομές να μπορούν να καταβληθούν σε διμηνιαίες δόσεις.
• Στο Μέλος ή την Τεχνική Επωνυμία με ενεργό διακανονισμό δίνεται βεβαίωση ενημερότητας και δεν 
εφαρμόζονται περιορισμοί στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων.
• Τυχόν μελλοντική αύξηση των συνδρομών δεν θα αυξήσει τις οφειλές που έχουν υπαχθεί σε έγκυρο 
διακανονισμό.
• Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει αίτηση προκειμένου να υπαχθεί στον διακανονισμό. Η αίτηση 
μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του MyTEE ή στο ΤΕΕ απευθείας (στα Κεντρικά Γραφεία 
ή στα Περιφερειακά Τμήματα). Η αίτηση συνοδεύεται με εξουσιοδότηση προς το ΤΕΕ να χρεώνει τις 
οφειλόμενες δόσεις σε Τραπεζικό Λογαριασμό ή σε Πιστωτική-Χρεωστική Κάρτα του οφειλέτη.
• Για κάθε επιτυχημένη ή αποτυχημένη συναλλαγή θα ενημερώνεται ο οφειλέτης με ηλεκτρονικό τρόπο.
• Σε περίπτωση που για τρεις συνεχόμενες προσπάθειες δεν εισπραχθεί η οφειλόμενη δόση ο 
διακανονισμός ακυρώνεται και πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση.
• Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μέχρι τρεις αιτήσεις για υπαγωγή σε διακανονισμό
Περισσότερα ΕΔΩ 

Διακανονισμός οφειλών συνδρομών ΤΕΕ

Όταν τσακώνονται τα βουβάλια, την πληρώνουν 
οι… βάτραχοι. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και 
στη Θεσσαλονίκη. Τον καβγά ή πιο κομψά «τη 
διάσταση απόψεων», μεταξύ Οργανισμού Αστικών 
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και υπουργείου 
Μεταφορών, την πληρώνουν οι επιβάτες των αστικών 
λεωφορείων. Αυτοί που καθημερινά επιλέγουν τον 
ΟΑΣΘ για να πάνε (;) στη δουλειά, να γυρίσουν σπίτι, 
να μεταβούν στο σχολείο, να πάνε για καφέ, να 
επισκεφτούν φίλους και γνωστούς, να πάνε μέχρι το 
νοσοκομείο. 
Και για να ακριβολογούμε δεν τίθεται θέμα επιλογής 
καθώς ο ΟΑΣΘ είναι μονοπώλιο. Και δυστυχώς 
η Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική πόλη της ΕΕ με 
πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου, που διαθέτει 
μόνο ένα Μέσο Μαζικής Μεταφοράς. Η κατά τ’ άλλα 
«Μητρόπολη των Βαλκανίων» και «συμπρωτεύουσα» 
αναγκάζεται να βολεύεται με παλιά, σαθρά, βρώμικα, 
κακοσυντηρημένα και χωρίς κλιματισμό λεωφορεία. 
Η πόλη προσπαθεί ακόμη να περάσει στη σύγχρονη 
εποχή. Αυτή που εξασφαλίζει: μετρό, τραμ, προαστιακό 
σιδηρόδρομο, θαλάσσια αστική συγκοινωνία. Αλλά 
μέχρι τότε θα «βυθίζεται» στη μιζέρια της. 
Ο ΟΑΣΘ υπέγραψε με το ελληνικό δημόσιο μία 
«χρυσοφόρα» συμφωνία, το 2008. ∆ηλαδή, πριν από 
την οικονομική κρίση. ∆έχεται συχνά κριτική για το 
ύψος της επιδότησης που λαμβάνει καθώς για την 
περίοδο 2009-2016 έλαβε συνολικά 866 εκατομμύρια 
ευρώ. 
Από την υπογραφή της συμφωνίας μέχρι σήμερα, τα 
οικονομικά δεδομένα έχουν αλλάξει. Αν το ελληνικό 
δημόσιο επιθυμεί μία νέα συμφωνία, θα πρέπει να είχε 
ήδη κάνει τη κίνησή του. Ωστόσο, μέχρι να επιτευχθεί 
νέα θα πρέπει να σέβεται και να τιμά την υπογραφή 
του. Ειδικά όταν η μη τήρηση των συμφωνηθέντων 
έχει άμεση επίπτωση στους πολίτες. Την ίδια ώρα, 
σχεδόν έναν χρόνο, η Πολιτεία προσπαθεί να βρει 
τρόπο –συστήνοντας τις γνωστές επιτροπές για τις 
οποίες σχεδόν ποτέ δεν μαθαίνουμε τα πορίσματά 
τους- να σπάσει το μονοπώλιο στις συγκοινωνίες έως 
το 2018, όπως επιτάσσει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 
1370/2007.
Η Πολιτεία οφείλει να σκύψει πάνω από το πρόβλημα 
και να δώσει λύση. Όχι αύριο. Σήμερα!

EDITORIAL

https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/
https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/)
https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/public/bankpay.jspx
https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/syndromes 
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Υλοποιώντας τη σχετική απόφαση που έλαβε η ∆ιοικούσα Επιτροπή, το ΤΕΕ/
ΤΚΜ με έγγραφο του προς τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και την Attica 
Bank, ζητά την υποβολή οικονομικής προσφοράς για POS. Πιο συγκεκριμένα 
η επιστολή αναφέρει: «Μετά την εξαγγελία για την υποχρεωτική εγκατάσταση 
και χρήση μηχανών POS σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν 
τις περιγραφόμενες, στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, 
δραστηριότητες, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, 
επιθυμεί να εξασφαλίσει για τα μέλη του την καλύτερη δυνατή προσφορά για την 
απόκτηση των σχετικών συσκευών POS. Παρακαλούμε, λοιπόν, για την κατάθεση 
έγγραφης προσφοράς εκ μέρους σας, προκειμένου τα μέλη μας να αποκτήσουν 
τη σχετική συσκευή, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγγεγραμμένοι μηχανικοί στο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ ανέρχονται περίπου σε 17.000 μέλη και κατά προσέγγιση το ένα τρίτο 
αυτών εξασκούν ελεύθερο επάγγελμα.
Στην προσφορά σας παρακαλούμε να μας διευκρινίζετε τα εξής:
1. Το κόστος για την απόκτηση της συσκευής POS
2. Τυχόν ύπαρξη συνδρομής για τη χρήση της συσκευής
3. Το κόστος συντήρησης της συσκευής και την εξυπηρέτηση σε περίπτωση 
βλάβης ή δυσλειτουργίας μετά την απόκτησή της
4. Την ύπαρξη και το ύψος της ενδεχόμενης χρέωσης/τραπεζικής προμήθειας  
ανά συναλλαγή
5. Την ύπαρξη άλλων ειδικότερων όρων που ενδεχομένως διέπουν την απόκτηση 
της συσκευής σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζάς σας».

Υποβολή προσφορών για POS

Παροχή βεβαιώσεων σε εφαρμογή του ΠΔ 69/2016: 
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για χρήση από τους 
διπλωματούχους μηχανικούς Δημοσίους Υπαλλήλους

Αντιπλημμυρικά μέσω ΕΣΠΑ από την ΠΚΜ 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε όργανα 
διοίκησης της Attica Bank

Σύμφωνα με το Π.∆. 69/2016 δύνανται οι διπλωματούχοι μηχανικοί ∆ημόσιοι 
Υπάλληλοι να αναγνωρίσουν ως προϋπηρεσία την άσκηση επαγγέλματος εκτός 
δημοσίου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ∆Ι∆Α∆/Φ.31.54/2365/οικ.21426 του 
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και με δεδομένο 
ότι η ιδιότητα του ∆ιπλωματούχου Μηχανικού απαιτεί υποχρεωτικά τη κτήση 
άδειας άσκησης επαγγέλματος και εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
θα χρειαστεί πολλοί συνάδελφοι να αποκτήσουν την αντίστοιχη βεβαίωση 
μέχρι 31/8/2016 εφόσον ισχύσει αυτό το όριο σύμφωνα με την ανωτέρω 
αναφερόμενη εγκύκλιο.Περισσότερα

Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών 
∆ημοσίων Υπαλλήλων ∆ιπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών υποστηρίζει ότι 
«το Προεδρικό ∆ιάταγμα για την αναγνώριση προϋπηρεσίας των δημοσίων 
υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα, καθόλου δεν καλύπτει τις διεκδικήσεις μας για 
πραγματική αναγνώριση προϋπηρεσίας μια και α) η αναγνώριση προϋπηρεσίας 
είναι μόνο βαθμολογική και όχι μισθολογική ως όφειλε β) αφορά βαθμολογικά 
ελάχιστους συναδέλφους μια και περιορίζει τη βαθμολογική άνοδο «μέχρι και 
τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό», δηλαδή μόνο μέχρι το Β 
βαθμό για τους ΠΕ Υπαλλήλους».  Περισσότερα

Με χρηματοδότηση ύψους 43.650.000 ευρώ «άνοιξε» η πρόσκληση του 
νέου ΕΣΠΑ για έργα και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που 
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. 
Η πρόσκληση αφορά στους  δημόσιους φορείς με αρμοδιότητα εκτέλεσης 
έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
προκειμένου να υποβάλουν τις προτάσεις τους για έργα πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνων από πλημμύρες.

Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020) 
και συγκεκριμένα από τον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ05 «Προώθηση της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρόσκληση αφορά 
σε παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας όπως προκύπτουν από τα Σχέδια 
∆ιαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. 
Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι εξής δράσεις: διαμόρφωση – διευθέτηση κοιτών 
ποταμών, χειμάρρων και λιμνών καθως και ενίσχυση αναχωμάτων προστασίας 
ποταμών, χειμάρρων, λιμνών και παράκτιων αναχωμάτων.

Το ΤΕΕ καλεί όλα τα τακτικά μέλη του να προσέλθουν την 20η Νοεμβρίου 
2016 να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, το οποίο είναι υποχρεωτικό 
για όλα τα Μέλη του. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκλογές ως 
υποψήφιοι, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας μέχρι την 16:00 ώρα της 
11ης Οκτωβρίου 2016. 
Την επίσημη προκήρυξη και τα έντυπα υποβολής υποψηφιοτήτων μπορείτε να 
τα βρείτε ΕΔΩ όπου θα δημοσιεύονται και όλα τα σχετικά επίσημα έγγραφα 
για την εκλογική διαδικασία το επόμενο διάστημα. Περισσότερα 

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης της Attica Bank που έχει οριστεί για την Τρίτη 
6 Σεπτεμβρίου 2016, το ΤΣΜΕ∆Ε απευθύνει ανοικτή διερευνητική πρόσκληση 
μη δεσμευτικού χαρακτήρα προς τα μέλη του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕ∆Ε με σκοπό 
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε όργανα διοίκησης της 
Attica Bank. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους 
σημειώματα, μέχρι Κυριακή 28 Αυγούστου και ώρα 24:00, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση hr@tsmede.gr.

Ένταξη 5.046 νοικοκυριών στο Πρόγραμμα 
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Περισσότερα από 56 εκατ. ευρώ διατίθενται για την αύξηση των δικαιούχων 
που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Μετά από ενέργειες 
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε πόροι από τις επιστροφές 
των δανείων του Προγράμματος (ΕΣΠΑ 2007 – 2013) να διατεθούν για την 
κάλυψη περισσότερων δικαιούχων, ανακοινώθηκε -σε πρώτη φάση- η υπαγωγή 
στο πρόγραμμα 5.046 νοικοκυριών συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 
56.462.314,33 ευρώ. Η υπαγωγή έγινε ανά Περιφέρεια με βάση τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της αίτησης. Για την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας επιλέχθηκαν 
459 αιτήσεις, προϋπολογισμού 5,2 εκατ. ευρώ.  Από τις 22 Αυγούστου 2016 οι 
συνεργαζόμενες τράπεζες θα προβούν σε επικοινωνία με τους ωφελούμενους 
πολίτες για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Οι συμβάσεις θα πρέπει να 
έχουν υπογραφεί εντός 45 ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία. Σε διαφορετική 
περίπτωση η αίτηση τίθεται αυτοδίκαια εκτός απόφασης υπαγωγής ώστε να δοθεί 
δυνατότητα υπαγωγής σε επόμενες στη σειρά αιτήσεις. Ο τελικός αριθμός των 
πρόσθετων δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα αναμένεται να φθάσει 
τους περίπου 8.000, καθώς πρόκειται να εκταμιευθούν πρόσθετοι πόροι μέσα στο 
επόμενο χρονικό διάστημα. Η απόφαση υπαγωγής αναρτήθηκε στον δικτυακό 
τόπο του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

http://web.tee.gr/eidisis/parochi-veveoseon-se-efarmogi-tou-pd-692016-anagnorisi-proipiresias-ektos-dimosiou-tomea-gia-chrisi-apo-tous-diplomatouchous-michanikous-dimosious-ipallilous/ 
http://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1851:2016-08-24-09-04-02&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23
http://web.tee.gr/ekloges-tee-2016/
http://web.tee.gr/eidisis/prokirixi-eklogon-ke-prosklisi-gia-ipovoli-ipopsifiotiton/
http://www.tsmede.gr/Portals/0/Anakoinoseis/tsmede.attica.hr.invitation.pdf
http://www.etean.com.gr/PublicPages/NewsAnnouncement4.aspx?ID=131
http://www.etean.com.gr/PublicPages/NewsAnnouncement4.aspx?ID=131
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∆ημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2471/Β/10.8.2016 Υπουργική Απόφαση που 
αφορά την τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υπουργικής Απόφασης 
1958/2012  - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει μέχρι την έκδοση της 
παρούσας τροποποιηθεί και ισχύει κατά εφαρμογή της παραγράφου 4 του 
άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα 
με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, των έργων και δραστηριοτήτων του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται 
να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες 
κατατάσσονται στις κατηγορίες (Α) και (Β) αναλόγως των επιπτώσεων αυτών, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ν. 4014/2011.

Τα έργα και οι δραστηριότητες που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά 

Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότησή τους 

3

Τιμητική εκδήλωση για τα μέλη του ΑΠΘ που αποχώρησαν 
την προηγούμενη ακαδημαϊκή περίοδο 

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 και ώρα 20:30, στον προαύλιο χώρο του 
Κτιρίου ∆ιοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του ΑΠΘ θα τιμηθούν σε ειδική 
εκδήλωση τα 125 μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Πρύτανης του 
ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας και αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί ομιλία 
από τον υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, 
ομότιμο καθηγητή του τμήματος Νομικής Νικόλαο Παρασκευόπουλο, με θέμα: 
«Η Παιδεία της ανιδιοτέλειας».

Από την Πολυτεχνική Σχολή αποχώρησαν οι: Κουρούκλης Γεράσιμος 
(Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Πρόεδρος Γενικού Τμήματος 
για δύο θητείες), Αβραμίδης Ιωάννης (Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών. Πρόεδρος για μια θητεία), Καυκαλάς Γρηγόριος (Καθηγητής του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πρόεδρος για δύο θητείες), Λιακοπούλου-
Κυριακίδου Μαρία (Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Πρόεδρος 
για μια θητεία), Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος (Αναπληρωτής Καθηγητής 
του Τμήματος Χημικών Μηχανικών), Ανδρεάδου - Καλλιπολίτου Τατιανή, 
(Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), Ανδρικοπούλου 
Ελένη (Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), ∆ουδούμης 
Ιωάννης (Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών), Ιγνατάκης Χρήστος 
(Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών), Κιμούνδρης 
Αντώνιος (Λέκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών), Κορτέσης 
Σταύρος (Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Η/Υ), Ξενίδης Χαρίτων (Αναπληρωτής Καθηγητής του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών), Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος (Λέκτορας του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών), Παπαγιάννη Παπαδοπούλου Ιωάννα 
(Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών), Παπαδόπουλος Πανίκος 
(Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών), Σεφερτζή 
Ελένη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας 
και Ανάπτυξης), Σταματούδης Μιχαήλ (Καθηγητής του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών), Στυλιανίδης Κοσμάς-Αθανάσιος (Ομότιμος Καθηγητής του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών), Τσακίρη Στρατή Μαρία (Καθηγήτρια του 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών), Τσινίκας Νικόλαος 
(Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), Φραντζισκώνης 
Γεώργιος (Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών) και Χατζησπύρου 
Σπυρίδων (Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών).

ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ για το έργο των αρχιτεκτόνων 
∆ημήτρη και Σουζάνας  Αντωνακάκη, διοργανώνεται από  
τον ∆ήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, 
το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νομού 
Αχαΐας και το Φεστιβάλ Λουτρακίου 2016, με τη στήριξη 
των Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου 
Μπενάκη, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού, από 29 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2016, στη 
Νέα ∆ημοτική Βιβλιοθήκη Λουτρακίου, η οποία για τον μήνα 
Σεπτέμβριο 2016- θα μεταφερθεί στην πόλη της Πάτρας.  
Πληροφορίες

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Τάλως – Απεικονίσεις του Τεχνητού 
Ανθρώπου», του Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου,  
φιλοξενεί το café-εστιατόριο του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου της Αθήνας από 1 έως 31 Αυγούστου 2016. 
Πληροφορίες

ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της FITCE (Ομοσπονδία 
Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών και  Επιστημόνων 
Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής της Ευρώπης) με τίτλο 
“Towards a Smart Interconnected Society”, διοργανώνεται 
από το  Ελληνικό Τμήμα της FITCE, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ, 
από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα στο Αμφιθέατρο του 
Υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι. Πληροφορίες

ως προς την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους 
επιπτώσεων βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος Ι του Ν. 4014/2011 

κατατάσσονται σε δώδεκα ομάδες κοινές για τις κατηγορίες (Α) και (Β) του 
άρθρου 1 παράγραφος 1 του Ν. 4014/2011. Οι ομάδες αυτές παρουσιάζονται 
στα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ της ΥΑ. 

Η περιβαλλοντική αδειoδότηση έργων και δραστηριοτήτων του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας, για τα οποία έχει κατατεθεί πλήρης Περιβαλλοντική 
Μελέτη ή φάκελος Περιβαλλοντικού Προελέγχου, στην περιβαλλοντική αρχή 
που ήταν αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους πριν την έναρξη 
ισχύος της παρούσας, διενεργείται από την ως άνω αρχή εκτός εάν ο φορέας 
των έργων ή δραστηριοτήτων ζητήσει εγγράφως την υπαγωγή τους στις 
διατάξεις της παρούσας.

Τέλος τα οικονομικά προβλήματα για το ΝΟΗΣΙΣ 
Με χαρά και ικανοποίηση υποδέχθηκαν  το ∆.Σ., τα στελέχη και οι εργαζόμενοι 

του Κέντρου ∆ιάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας, ΝΟΗΣΙΣ την 
οικονομική στήριξη του ΥΠΕΠΘ η οποία, μετά τη έκτακτη χρηματοδότηση 
του Ιδρύματος για το 2016, υλοποιείται με την κάλυψη του συνόλου των 
συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ύψους 1.100.000 ευρώ αλλά 
και τη κάλυψη για πρώτη φορά του συνόλου της μισθοδοσίας του προσωπικού 
του από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 σε εφαρμογή του πρόσφατα 
ψηφισθέντος Ν. 4386/2016 σε συνδυασμό με τον Ν. 4310/2014. Τα παραπάνω 
έρχονται ως επιστέγασμα του συνεχούς ενδιαφέροντος της πολιτικής ηγεσίας 
του ΥΠΕΘ και ιδιαίτερα του αναπληρωτή Υπουργού για την έρευνα κ. Κώστα 
Φωτάκη, του Γ.Γ. του ΥΠΕΘ Ι. Παντή, αλλά και όλων των εμπλεκόμενων 
στελεχών του ΥΠΕΘ. Έτσι, μετά από χρόνια διοικητικής και οικονομικής 
εγκατάλειψής του από την πολιτεία, το ΝΟΗΣΙΣ διέφυγε τον κίνδυνο διακοπής 
των δραστηριοτήτων του και εισέρχεται σε μια νέα αισιόδοξη και ανοδική 
πορεία. 

http://loutrakifestival.com/
 http://www.elculture.gr/  http://www.elculture.gr/blog/%cf%84%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%82/
http:// www.fitce2016.gr
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Συνάντηση στην «Εγνατία Οδό» για τον άξονα 
Ξάνθη – Smolyan  

Στα γραφεία της «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.» στη Θέρμη, 
πραγματοποιήθηκε τεχνική 
συνάντηση του προέδρου ∆.Σ. και 
υπηρεσιακών παραγόντων με 
εκπροσώπους της Περιφερειακής 
∆ιοίκησης του Smolyan της 
Βουλγαρίας, εταίρου της ΕΟΑΕ 
στο έργο: “Aiming at improving 
cross-border accessibility” (CrossBo)”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 - 2020.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 38.235.295 ευρώ, χρηματοδοτείται από 
το Περιφερειακό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης (ERDF) κατά 85% και 15% από 
εθνικούς πόρους. H ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. ανέλαβε το συντονισμό του συνολικού έργου 
ως “επικεφαλής εταίρος” και συμμετέχει με το έργο: «Κατασκευή του τμήματος από 
∆ημάριο έως Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (χ.θ. 12+820 έως χ.θ. 16+147) επί του 
Κάθετου άξονα Ξάνθη –Εχίνος –Ελληνοβουλγαρικά σύνορα», προϋπολογισμού 
22.235.295 ευρώ. Σημειώνεται ότι, η Περιφερειακή ∆ιοίκηση του Smolyan ανέλαβε 
το έργο: «Κατασκευή του νέου συνοριακού σταθμού ∆ημάριο – Rudozem», 
προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, ενώ από Βουλγαρικής πλευράς συμμετέχει, 
επίσης, η ROAD INFRASTRUCTURE AGENCY (RIA) με τα έργα: «Αναβάθμιση του 
οδικού άξονα II-86, Srednogortsi – Rudozem και κατασκευή της περιφερειακής 
οδού της πόλης του Rudozem» και «Αναβάθμιση του οδικού τμήματος II-59, Mom-
chilgrad – Ivaylovgrad», προϋπολογισμού 16.000.000 ευρώ.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των ενεργειών από Ελληνικής 
και Βουλγαρικής πλευράς με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης του έργου για 
τη διάνοιξη του νέου διασυνοριακού άξονα Ξάνθη – Smolyan.  Σημειώθηκε 
εμφατικά και από τις δύο πλευρές η μεγάλη σημασία του άξονα για την 
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Βάσεις 2016: Άνοδος για Ιατρικές, πτώση για Παιδαγωγικά 
και θεωρητικές σχολές

Βράβευση του καθ.Πέτρου Πατιά 

Πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και προστασίας της 
κοιλάδας του ποταμού Αξιού

Μεικτή εικόνα παρουσίασαν οι φετινές βάσεις, με τα παιδαγωγικά τμήματα και 
τις θεωρητικές σχολές να σημειώνουν μείωση και τις σχολές του τομέα της Υγείας 
αύξηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο 
Παιδείας, το ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων ανήλθε στο 69,14%, καθώς 
από τους συνολικά 105.548 υποψήφιους όλων των κατηγοριών, εισήχθησαν οι 
72.973. Επίσης, μείωση σημείωσαν τα τμήματα, όπως είναι οι Αρχιτεκτονικές 
σχολές και τα τμήματα μουσικών σπουδών, στα οποία απαιτούνταν εξετάσεις 
ειδικών μαθημάτων, καθώς αρκετοί ήταν οι υποψήφιοι που δεν πέρασαν το 
όριο της βάσης που χρειάζεται. Ακόμη, αύξηση παρατηρήθηκε στις βάσεις των 
πολυτεχνικών τμημάτων, ενώ στα ΤΕΙ κυρίως μείωση.

Το νέο σύστημα εξετάσεων έφερε αλλαγές στα επιστημονικά πεδία 
κατατάσσοντας το 2ο επιστημονικό πεδίο που αφορά Θετικές και Τεχνολογικές 
Σπουδές στο πιο πολυπληθές με πάνω από 200 τμήματα για τους υποψηφίους 
του. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, οι περισσότεροι υποψήφιοι 
που δεν εισήχθησαν σε κάποια σχολή (μη εισαχθέντες) προέρχονταν από τον 
τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών. Αυτό εξηγείται και από το γεγονός ότι οι 
υποψήφιοι που επιλέγουν τις θεωρητικές σχολές είναι πολύ περισσότεροι από 
τις προσφερόμενες θέσεις. Οι υποψήφιοι του δεύτερου και του τρίτου πεδίου 
(Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες και Επιστήμες Υγείας και Ζωής) βγήκαν 
κερδισμένοι, καθώς ήταν λιγότεροι σε αριθμό και άρα είχαν περισσότερες 
πιθανότητες εισαγωγής εξαρχής. ∆είτε ΕΔΩ τις βάσεις.

Με τον ισόβιο τίτλο “FELLOWSHIP” της ∆ιεθνούς 
Ένωσης Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης (IS-
PRS), τιμήθηκε ο καθηγητής του τμήματος Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, Πέτρος Πατιάς. 
Η τελετή βράβευσης έλαβε χώρα στην εναρκτήρια 
τελετή του XXIIΙ Παγκόσμιου Συνεδρίου της ∆ιεθνούς 
Ένωσης στην Πράγα, την Τρίτη 12 Ιουλίου, 2016. 
Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της ∆ιεθνούς 
Ένωσης o μέγιστος αριθμός των εν ζωή Fellows δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους 30, ενώ ο καθ. Πατιάς είναι ο 16οςFellow.

Ο καθ. Πατιάς έχει μακρά ιστορία στις δραστηριότητες της ISPRS, η οποία 
ξεκίνησε από το 1992, ενώ από το 2008 έως το 2012 διετέλεσε πρόεδρος της 
Επιτροπής βράβευσης Fellowships και Συν-Πρόεδρος της ομάδας εργασίας 
WGVI/6-SpecialInterestGroup. Ο καθ. Πατιάς είναι ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου 
Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης του τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων 
μηχανικών του ΑΠΘ, ενώ υπήρξε πρόεδρος του Τμήματος Αγρονόμων-
Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ (2003-2007), μέλος προσωρινής ΓΣ του Τμήματος 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ (2004-2012) και αντιπρόεδρος 
∆ιοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου ∆. Μακεδονίας (2010-2015).

Η κατάρτιση οδικού χάρτη ανάπτυξης και εφαρμογής ενός Πιλοτικού 
Προγράμματος προστασίας και αειφορικής διαχείρισης του οικοσυστήματος του 
Αξιού στο ελληνικό έδαφος, που θα αναβαθμίσει το περιβάλλον με τα απαραίτητα 
έργα και μέτρα ως κεντρικού πυλώνα αύξησης της απασχόλησης, ενίσχυσης 
του εισοδήματος και αναίρεσης της ρύπανσης των νερών και του υπεδάφους, 
αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΚΑ. 

Αντικείμενο της ήταν η συνολική προσέγγιση των προβλημάτων της κοιλάδας 
του Αξιού ποταμού, η σκοπιμότητα και η εφικτότητα δημιουργίας ενός “καλού 
παραδείγματος” συνολικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων ανάπτυξης 
και προστασίας μιας ποτάμιας κοιλάδας όπως αυτή του Αξιού, ενός ποταμού 
από τους δέκα μεγαλύτερους στη Μεσόγειο, εξαιρετικά επιβαρυμένου από 
ανθρωπογενή ρυπαντικά φορτία και με εμφανείς τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στη μείωση των ποσοτήτων γλυκού νερού στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Αναλυτικά ΕΔΩ  

αναβάθμιση της επικοινωνίας και των μεταφορών μεταξύ των δύο χωρών, 
αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών στη διασυνοριακή 

περιοχή της Ροδόπης, όπως καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι, το συγκεκριμένο 
έργο περιλήφθηκε στο πρόγραμμα των συζητήσεων που έλαβαν χώρα κατά την 
διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης των Πρωθυπουργών των δύο χωρών στην 
Σόφια, την 1η Αυγούστου 2016, στα πλαίσια Γ΄ Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας 
Ελλάδας – Βουλγαρίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν, ο Πρόεδρος της «Εγνατία Οδός 
Α.Ε.» κ. Απ. Αντωνούδης, ο Περιφερειάρχης του Smolyan κ. Nedyalko Slavov καθώς 
και υπηρεσιακοί παράγοντες και από τις δύο πλευρές. 

http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/22888-24-08-16-sxetika-me-ta-apotelesmata-eisagogis-ton-epityxonton-stin-tritovathmia-ekpaidefsi
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=4405&language=el-GR
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

«Κωδικός: 24 ώρες» είναι το νέο φιλόδοξο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την πάταξη της φοροδιαφυγής και το οποίο αποκαλύπτει «Το Βήμα της 
Κυριακής». Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, των διαφόρων βάσεων δεδομένων από τράπεζες, εφορίες, υποθηκοφυλακεία, κτηματολόγιο κ.τ.λ, αλλά και στοιχείων 
που θα αντληθούν ακόμη και από εφαρμογές social media (Facebook, Instagram κ.τ.λ.) οι φοροελεγκτές της Γενικής Γραμματείας ∆ημοσίων Εσόδων, του 
Σ∆ΟΕ και άλλων κρατικών υπηρεσιών θα θέσουν στο στόχαστρο 1.800.000 Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου πολιτών και επιχειρήσεων για τους οποίους ήδη 
υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής. Μεγάλος αριθμός των υπό έλεγχο φορολογουμένων ήδη βρίσκεται σε διάφορες λίστες, όπως είναι για παράδειγμα η λίστα 
Λαγκάρντ, η λίστα Μπόργιανς, τα Panama Papers, αλλά και από καταγγελίες που έχουν καταγραφεί και ήδη αξιολογούνται.

Στα μέσα Οκτωβρίου θα συμπληρωθούν οι κενές θέσεις στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών. Σε αντίθεση με ανάλογες περιπτώσεις, αυτή τη φορά δεν 
υπάρχει ονοματολογία που να αφορά υποψηφίους για συγκεκριμένες θέσεις, όπως αυτή για τους προέδρους της Εθνικής Τράπεζας, σε αντικατάσταση της 
Λούκας Κατσέλη, και της Πειραιώς, λόγω αποχώρησης του Μιχάλη Σάλλα αλλά και του διευθύνοντος συμβούλου. Πέραν του γεγονότος ότι άλλες οι βουλές των 
δανειστών, άλλες των επιθετικών funds (π.χ. του Paulson στην Πειραιώς), άλλες του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και άλλες της κυβέρνησης, τα ζητήματα 
που αφορούν το τραπεζικό σύστημα μένουν σε εκκρεμότητα λόγω της διοικητικής αναταραχής στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ενα χρόνο μετά την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών, που έφερε το τρίτο πακέτο διάσωσης ύψους 86 δισ. ευρώ, η 
κατάσταση στην Ελλάδα τα έχει όλα: Από τη μια πολλοί Ελληνες υποφέρουν, από την άλλη κάποιοι προσπαθούν να βγάλουν κάτι υπό τις αρνητικές οικονομικές 
συνθήκες, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το αμερικανικό δίκτυο CNBC. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ελληνική κυβέρνηση έχει αναγκαστεί να προχωρήσει 
σε εκτεταμένες περικοπές δαπανών κατά τη διάρκεια των τριών προγραμμάτων διάσωσης, με αποτέλεσμα για αρκετούς Ελληνες τα πράγματα να έχουν 
δυσκολέψει επικίνδυνα. «Οι περικοπές έχουν επηρεάσει όλες τις ηλικίες, την ώρα που η ανεργία είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη. Ερευνα που διεξήχθη τον 
Ιούνιο από την ανεξάρτητη εταιρεία αναλύσεων DiaNEOsis έδειξε ότι πολλοί Ελληνες προσπαθούν με δυσκολία να τα βγάλουν πέρα. Η ακραία φτώχεια στον 
ελληνικό πληθυσμό έχει αυξηθεί από το 2,2% που ήταν το 2009 στο 15% το 2015, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 1,5 εκατ. Ελληνες να ζουν κάτω από τα όρια 
της φτώχειας» υπογραμμίζει το δημοσίευμα, το οποίο φιλοξενεί δηλώσεις Ελλήνων πολιτών.

Μπορεί οι οιωνοί για το σύνολο της χρονιάς να παραμένουν θετικοί, όπως δήλωσε πρόσφατα και ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Α. Ανδρεάδης ωστόσο ο μέχρι στιγμής 
απολογισμός για έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό, είναι αρνητικός. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα 
η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), στο πρώτο εξάμηνο του 2016 (Ιανουάριος-Ιούνιος) τόσο οι αφίξεις ξένων τουριστών όσο και τα έσοδα σημείωσαν κάμψη σε 
σχέση με πρώτο εξάμηνο του 2015, ενώ πτώση παρατηρήθηκε και τον Ιούνιο, ο οποίος αναδεικνύεται σε έναν από τους χειρότερους μήνες των τελευταίων 
χρόνων. Αναλυτικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά 5,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2015 και διαμορφώθηκαν στα 3.929 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση κατά 4,1% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, 
οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.547 εκατ. ευρώ, και στη μείωση κατά 11,0% των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28, οι οποίες 
διαμορφώθηκαν στα 1.230 εκατ. ευρώ. 

«Φρένο» στις προθέσεις της κυβέρνησης για επέκταση της ρύθμισης των 100 δόσεων προς το ∆ημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία έβαλαν οι θεσμοί, αρνούμενοι 
να συναινέσουν σε νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις, που επί της ουσίας διογκώνουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη όπως υποστηρίζουν. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα ρύθμιση 100 δόσεων για χρέη προς το ∆ημόσιο και κάλεσε 
τους οφειλέτες είτε να εξυπηρετούν τις οφειλές τους είτε να ενταχθούν σε κάποια από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις (των 12 ή 24 δόσεων). Σύμφωνα με την 
«Καθημερινή» οι δανειστές είχαν πιέσει το προηγούμενο διάστημα και κατάφεραν να γίνει αυστηρότερη η διαδικασία για όσους έχουν οφειλές ή δεν πληρώνουν 
τις υποχρεώσεις τους προς το ∆ημόσιο.

1.800.000 Ελληνες ύποπτοι φοροδιαφυγής!

Δημιουργεί πονοκεφάλους η κρίση στο ΤΧΣ

Περισσότεροι από 1,5 εκατ. Ελληνες ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας

Ανησυχητικό καμπανάκι για την πορεία του ελληνικού τουρισμού

Τέλος οι προσδοκίες για νέα ρύθμιση 100 δόσεων προς το Δημόσιο

To BHMA 21/8/2016

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 23/8/2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 21/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 23/8/2016

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 23/8/2016
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Μία έκπληξη επεφύλαξε η παγκόσμια αγορά smartphones 

το δεύτερο τρίμηνο του 2016, με το “top 5” των κορυφαίων  - 

από πλευράς πωλήσεων -  κατασκευαστών να κυριαρχείται 

από τρία brands ορμώμενα εκ Κίνας. Huawei Oppo και Vivo 

ήταν τα τρία κινεζικά brands, που βρέθηκαν στην τρίτη, 

τέταρτη και πέμπτη θέση της λίστας των κατασκευαστών με 

τις μεγαλύτερες πωλήσεις smartphones παγκοσμίως, μετά 

τους leader του κλάδου, Samsung και Apple.

Μακρύ δρόμο πρέπει να διανύσει η Ελλάδα προκειμένου 

να επιτύχει μια… αξιοπρεπή παρουσία αναφορικά με τη 

διείσδυση των ευζωνικών συνδέσεων σε δίκτυα οπτικών 

ινών, που εξασφαλίζουν υπέρ - ταχύτατη πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο. Η Ελλάδα, από κοινού με τη Βέλγιο, έχει σήμερα 

τη χειρότερη επίδοση μεταξύ 32 κρατών του ΟΟΣΑ.

post-its

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=822941
http://www.kathimerini.gr/871885/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/perissoteroi-apo-15-ekat-ellhnes-zoyn-katw-apo-ta-oria-ths-ftwxeias
http://www.efsyn.gr/arthro/dimioyrgei-ponokefaloys-i-krisi-sto-ths
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=114104599
http://www.eleftherostypos.gr/oikonomia/29333-telos-oi-prosdokies-gia-nea-rithmisi-100-doseon-pros-to-simosio/


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
CAN studio

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πάρις Μπίλλιας

Αλεξάνδρα Γούτα
Άγγελος Αγγελίδης
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση
Κυριακή Πετρίδου

infotkm@central.tee.gr

ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49

54643, Θεσσαλονίκη
www.tkm.tee.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Δείτε το πρόγραμμα εξυπηρέτησης μηχανικών για το καλοκαίρι για 
θέματα αυθαιρέτων και ΝΟΚ στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

01/09/16, 15/09/16, 29/09/16, 13/10/16, 12:00 - 14:30
1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ

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

