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Φιλοδοξώντας να συμβάλει θετικά στην έναρξη ενός 
θεσμικού διαλόγου για τα ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού, 
η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ ΤΚΜ με την υπ. Αριθμ. Α5/
Σ1/16 απόφασή της συγκρότησε Ομάδα Εργασίας με θέμα 
«Αναμόρφωση του συστήματος χωρικού και Πολεοδομικού 
σχεδιασμού», αποτελούμενη από καταξιωμένους 
ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του κλάδου. Το πόρισμα 
της ΟΕ, το οποίο παραδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα 
στη Διοικούσα Επιτροπή, προτείνει πέντε ουσιώδεις αλλαγές 
στο ελληνικό σύστημα χωροταξικού και πολεοδομικού 
σχεδιασμού. Συνοπτικά, η δέσμη των προτάσεων είναι:

1.Αναζωογόνηση των πόλεων και των οικισμών της 
Χώρας

Το πρώτο βασικό στοιχείο ενός νέου συστήματος χωρικής ρύθμισης πρέπει να είναι η ενασχόλησή του με 
την διευθέτηση ουσιαστικών και καίριων πολεοδομικών και χωροταξικών ζητημάτων, μέσω των κατάλληλων 
εργαλείων. Με τον Ν. 1337/83 είχε αναγνωριστεί το πρόβλημα των πυκνοδομημένων εκτός σχεδίου περιοχών 
πρώτης κατοικίας, που αναπτύσσονταν κυρίως στην περίμετρο των πόλεων, και της ανάγκης ένταξής τους στο 
σχέδιο, προκειμένου να αποκτήσουν στοιχειώδεις τεχνικές και κοινωνικές υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε 
μια προσπάθεια, που παρά το ότι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, αξιολογείται ως αρκετά συστηματική για τα 
δεδομένα και την εμπειρία της Χώρας. Βασικό ζητούμενο για την αναζωογόνηση των πόλεών μας αποτελεί 
η μεταρρύθμιση της έγγειας ιδιοκτησίας και η σύλληψη της υπεραξίας της γης. Με τον Ν. 4315/14 (άρθ. 
1 & 2) για τις εισφορές θεσπίστηκε το αυτονόητο, τριάντα ένα χρόνια μετά τον Ν. 1337/83. Ότι, δηλαδή, δε 
μπορεί πλέον να προκύπτει ελλειμματικό το ισοζύγιο για τη συντέλεση των πράξεων εφαρμογής. Δε μπορεί 
το κράτος να αποζημιώνει τη γη για την υλοποίηση κοινοχρήστων (ΚΧ) και κοινωφελών (ΚΦ) εγκαταστάσεων 
και υποδομών εντός σχεδίου. Ωστόσο, το ερώτημα είναι γιατί να περιοριστούμε σε αυτό και να μην πάμε ένα 
βήμα παραπέρα. Με βάση τη λογική του συγκεκριμένου Νόμου, είναι προφανές ότι οι νέες περιοχές που θα 
ενταχθούν στο σχέδιο θα έχουν πολύ διαφορετική εικόνα από τις περιοχές που ήδη έχουν ενταχθεί στο σχέδιο 
με ελλειμματικές πράξεις εφαρμογής. Ο τρόπος για να αντισταθμιστεί αυτό είναι μέσω της επένδυσης στις ήδη 
ενταγμένες περιοχές.

Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό στο μέτρο που απαιτείται στις σημερινές συνθήκες 
δημοσιονομικής στενότητας (ενδεχομένως δεν ήταν και ποτέ εφικτό). Πώς θα μπορούσε να βοηθηθεί η 
κατάσταση; Η απάντηση βρίσκεται σε εργαλεία όπως είναι η Τράπεζα Γης και Δικαιωμάτων Δόμησης. Επίσης, 
έφτασε πλέον η ώρα να δούμε το ζήτημα της εκτός σχεδίου, όσο και αν η χρονική συγκυρία το κάνει να 
φαίνεται παράδοξο. Έχει υπάρξει μια «φορολογική καταιγίδα» που κάνει τους ιδιοκτήτες γηπέδων –που δεν 
έχουν κάποια χρήση- ιδιαίτερα θετικούς στο να παραχωρήσουν το δικαίωμα δόμησης έναντι φορολογικών 
ανταλλαγμάτων. Βρισκόμαστε, δηλαδή, σε ένα σημείο όπου τα γήπεδά τους δεν έχουν καμία προοπτική 
αξιοποίησης και το μόνο που συνεπάγονται είναι να οδηγούν σε φορολογικά βάρη. Θα αναρωτηθεί κανείς 
αν είναι δυνατόν το δημόσιο να απολέσει τώρα φορολογητέα ύλη. Η απάντηση είναι ότι η συγκεκριμένη 
φορολογητέα ύλη δεν υπάρχει (με τη γλώσσα των αριθμών οκτώ στους δέκα φορολογούμενους δεν 
πληρώνουν ΕΝΦΙΑ). 

2.Ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής της Χώρας
Τα ζητήματα αναφορικά με την σύνδεση του χωρικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης είναι πολλά. Το βασικό, 

όμως, είναι ότι σε σχέση με μια ιδιαίτερα απαιτητική κοινωνικο-οικονομική συγκυρία, ο σχεδιασμός δεν είναι 
γρήγορος, ευέλικτος και αποτελεσματικός. 

Πρόταση για πέντε αλλαγές στο ελληνικό σύστημα χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού από το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Χωρίς περαιτέρω σχόλια και με βάση μια ιδέα από τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απόσπασμα από τον Ν. 
4212/16  (άρθρο 1 παρ.7)
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Πρόταση για πέντε αλλαγές στο ελληνικό σύστημα 
χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού από το ΤΕΕ/ΤΚΜ 

...Συνέχεια από τη σελίδα 1

 Όσον αφορά στις 
ιδιωτικές επενδύσεις και 
την επιχειρηματικότητα, 
η αναποτελεσματικότητα 
του χωρικού σχεδιασμού 
προστίθεται σε μια 
σειρά άλλες αρνητικές 
παραμέτρους, οι οποίες 
καθιστούν την Χώρα 
μη ελκυστική για την 
προσέλκυση επενδύσεων και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Οι 
προσπάθειες απλοποίησης και οι αλλαγές στα επίπεδα του σχεδιασμού υπήρξαν 
«αμήχανες», ενώ η μόνη ουσιαστική διαφοροποίηση συνίσταται στην ενίσχυση των 
τομεακών και ειδικών σχεδίων, δηλ. των τέως Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης του Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207/Α/07.10.1999) 
για τον χωρικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη, που αναβαθμίστηκαν 
σε «Εθνικά Χωροταξικά Σχέδια» (χωρίς αναφορά στον τίτλο της έννοιας της 
«Αειφόρου Ανάπτυξης») (άρ. 5) και των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (ΕΧΣ), που 
είναι τοπικής κλίμακας (άρ. 8). Μάλιστα, η αλλαγή αυτή φαίνεται να συντελείται σε 
βάρος πιο ολοκληρωμένων, πλην παραδοσιακών, προσεγγίσεων στο σχεδιασμό, 
καθώς το «Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» 
απομειώθηκε σε ένα κείμενο αρχών, αξόνων και στόχων υπό τον τίτλο «Εθνική 
Χωροταξική Στρατηγική» (άρ. 3), ενώ καταργείται «σιωπηρά» το Ρυθμιστικό Σχέδιο 
της Θεσσαλονίκης, αφού δεν εντάσσεται σε κάποιο επίπεδο σχεδιασμού, αλλά και 
τα Ρυθμιστικά Σχέδια των μεγάλων αστικών συγκροτημάτων, που προβλέπονταν 
στις διατάξεις του Ν. 2508/97.
 Η μεταφορά στοιχείων άλλων συστημάτων σχεδιασμού στην ελληνική 
πραγματικότητα δεν μπορεί να γίνεται στη βάση φορμαλιστικών συγκρίσεων, αλλά 
μιας ουσιαστικής και λειτουργικής αξιολόγησης.  Όπως φάνηκε στο Αναπτυξιακό 
Συνέδριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Ιούνιος 2016), οι περιορισμοί αυτοί αυξάνουν τα 
διοικητικά βάρη στην περίπτωση των ιδιωτικών ακινήτων του δημοσίου, σε σχέση 
με τα ακίνητα των ιδιωτών, υπονομεύοντας την προσπάθεια αξιοποίησής τους.
   Επίσης, στον Ν. 4269/14 επικράτησε η περαιτέρω ενίσχυση της κανονιστικής/ 
ρυθμιστικής λογικής. Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε και αναφέρεται και στην 
αιτιολογική έκθεση του Νόμου , ήταν ότι τα χωροταξικά πλαίσια εθνικού και 
περιφερειακού χαρακτήρα εντάσσονται στον στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό που 
έχει, κυρίως, επιτελικό και κατευθυντήριο χαρακτήρα, χωρίς να αποκλείονται οι 
κανονιστικές ρυθμίσεις. Αντιστρόφως, τα πολεοδομικά σχέδια εντάσσονται στο 
πεδίο του ρυθμιστικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, τα τέως ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ και 
νυν ΤΧΣ) εσμοθετούνται, πλέον, με Προεδρικό Διάταγμα.
      3.Αναδιοργάνωση του διοικητικού μηχανισμού παραγωγής και ελέγχου 
του χωρικού σχεδιασμού
   Η ανάγκη αναδιοργάνωσης του διοικητικού μηχανισμού παραγωγής και ελέγχου 
του χωρικού σχεδιασμού αποτελεί αίτημα των φορέων του, ήδη πριν από την 
κρίση. Στην Ελλάδα, οι αρμοδιότητες στο σχεδιασμό χαρακτηρίζονταν ανέκαθεν 
από συγκεντρωτισμό, αν και έγιναν ορισμένες προσπάθειες αποκέντρωσής 
τους. Στο πλαίσιο της ημιτελούς προσπάθειας αποκέντρωσης των πολεοδομικών 
αρμοδιοτήτων προς τις Περιφέρειες και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με τον Ν. 
2508/97, η προβληματική εστιαζόταν κυρίως σε δύο σημεία:
 -Στην ανάγκη ενίσχυσης του επιτελικού ρόλου της Κεντρικής Διοίκησης (τέως 
ΥΠΕΧΩΔΕ) και την έκδοση κατευθύνσεων προς τους υπόλοιπους φορείς του 
σχεδιασμού σε συστηματική βάση, κάτι που είχε να γίνει από την εποχή του 
Αντώνη Τρίτση. 

 -Στην αντιμετώπιση της ελλιπούς στελέχωσης και τεχνογνωσίας των 
αρμόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών και των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, που 

ήταν κατά νόμο αρμόδιες για την κατάρτιση των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ . 
Πώς επιλύονται τα συσσωρευμένα προβλήματα εναρμόνισης μεταξύ των 
επιπέδων σχεδιασμού και η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων; Υπό το πρίσμα, 
μάλιστα, της αποψίλωσης των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης και της 
Αυτοδιοίκησης. Καταρχάς, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο καθορισμός στόχων 
και ιδιαίτερων επιδιώξεων για την χωρική πολιτική, η θέσπιση εργαλείων 
σχεδιασμού, δεν αρκούν για την αποτελεσματική και ομοιογενή εφαρμογή της, αν 
δεν συνοδεύονται από αναβαθμισμένες και αποτελεσματικές δομές σχεδιασμού. 
Στη βάση αυτή:
 -Θα πρέπει να εξακολουθήσει να λειτουργεί αναβαθμισμένη μια δομή σε 
επίπεδο πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, που θα επικοινωνεί με τους πολίτες, θα 
επισημαίνει και θα καταγράφει προβλήματα για ποικίλα θέματα, που αφορούν 
τόσο τον χωρικό σχεδιασμό, όσο και την αστική βιωσιμότητα. 
 -Στο άλλο άκρο του φάσματος των φορέων χωρικού σχεδιασμού, το υπουργείο 
θα πρέπει να ενισχύσει τον επιτελικό του ρόλο, που συνίσταται στην παραγωγή 
πολιτικής, κατευθύνσεων και προδιαγραφών και να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα σε αυτόν.
 -Στο ενδιάμεσο επίπεδο, αυτό που σήμερα καταλαμβάνεται από την ΔΙΠΕΧΩΣ 
και την ΔΙΠΕΧΩ, είναι αναγκαία η προώθηση της πρότασης του επιθεωρητή για 
τον χωρικό σχεδιασμό για τον οποίο υπήρχε εκτενής αναφορά στην αιτιολογική 
έκθεση του Ν. 4269/14, χωρίς κάποια προσθήκη στον Νόμο. Σε μια τέτοια λογική 
θα μπορούσε ακόμη και το ΤΕΕ να διαδραματίσει το ρόλο του φορέα τήρησης του 
Μητρώου και κατάρτισης των μελών του.
   4.Δημοκρατική νομιμοποίηση και έλεγχος
  Το ελληνικό σύστημα σχεδιασμού, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ιδίως 
στο πλαίσιο των Νόμων 2508/97 και 2742/99, δεν έπαψε να χαρακτηρίζεται 
ως «πατερναλιστικό», διακρινόμενο πάντοτε από δημοκρατικό έλλειμμα. Είναι 
αναγκαία η ενίσχυση της αποκέντρωσης των διαδικασιών. Είναι ενδεικτικό ότι, 
από τη διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης των Περιφερειακών Χωροταξικών 
Πλαισίων (ΠΧΠ) απουσιάζουν και πάλι οι Περιφέρειες και τα Περιφερειακά 
Συμβούλια. Απαιτείται μόνον η προηγούμενη γνώμη του οικείου Περιφερειακού 
Συμβουλίου (ούτε καν η σύμφωνη γνώμη) και στην πράξη ούτε καν αυτή, εφόσον 
παρέλθει άπρακτο διάστημα δύο μηνών από τη λήψη της σχετικής μελέτης. 
Παράλληλα, χρειάζεται η ποιοτική αναβάθμιση των διαδικασιών διαβούλευσης 
για τα ζητήματα του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, από την κορυφή 
έως τη βάση. 
    5.Κωδικοποίηση της νομοθεσίας, τυποποίηση και προδιαγραφές
  Στο Αναπτυξιακό Συνέδριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Ιούνιος 2016) έγινε ειδική αναφορά στο 
ζήτημα της κωδικοποίησης της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά 
και την ανάγκης «τυποποίησης» των πράξεων της διοίκησης και των απαιτούμενων 
προδιαγραφών. Καθίσταται αναγκαία η τυποποίηση του περιεχομένου όλων 
των επιπέδων σχεδιασμού, προκειμένου να μειωθούν οι επικαλύψεις μεταξύ 
σχεδίων διαφορετικών επιπέδων, που οδηγούν σε δικαστικές αμφισβητήσεις 
και καθυστερήσεις. Τέλος, σημαντική αδυναμία του συστήματος χωροταξικού 
και πολεοδομικού σχεδιασμού αποτελεί ότι δεν είναι θεσμικά ολοκληρωμένες 
και δεν έχουν προδιαγραφές ακόμη και οι βασικές μελέτες, που προβλέπονται 
στον Ν. 4269/14. Παράλληλα, απαιτούνται αλλαγές στα πολεοδομικά πρότυπα 
που ισχύουν και τα οποία, πέραν από τις αδυναμίες που είχαν εξαρχής, σήμερα 
καθίστανται ανεπίκαιρα, λόγω αλλαγών σε διάφορα πεδία (π.χ. σχολικές μονάδες, 
μονάδες υγείας και άλλες κοινωνικές υποδομές συμπτύσσονται) και οδηγούν 
προς αντίθετες από τις επιδιωκόμενες καταστάσεις.
Την Ομάδα Εργασίας αποτελούσαν οι: Χρυσός Μακράκης – Καραχάλιος, Γιάννης 
Αγγελίδης, Αθηνά Γιαννακού, Νίκος Καραδημητρίου, Τάκης Δούμας, Αθανάσιος 
Παγώνης  και Αναστασία Τασοπούλου
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3η Ανακοίνωση 
17ου Πανελληνίου
Συνεδρίου Σκυροδέματος

Συνάντηση προέδρου ΤΕΕ/ΤΚΜ με εκπροσώπους της 
κίνησης «Προοδευτικοί Πολίτες» 

Περισσότερα

 Αντιπροσωπεία της Κίνησης 
«Προοδευτικοί Πολίτες», αποτελούμενη 
από τους Γιάννη Μαγκριώτη, Μαρία 
Γρηγοριάδου, Βασίλη Εμμανουηλίδη, 
Βασίλη Ιατρίδη, Χρήστο Σιδηρόπουλο 
και Τέλη Τοκατλίδη, συναντήθηκε 
την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, στα 
γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με τον πρόεδρο 
της Διοικούσας Επιτροπής, Πάρι Μπίλια. Συζητήθηκαν ο ρόλος του ΤΕΕ στην 
νέα εποχή, τα έργα που προβλέπονταν στο Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών 
Μεταφορών ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκη και δεν υλοποιήθηκαν, το 
ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης και η πορεία των αναπτυξιακών υποδομών, 
στην Κεντρική Μακεδονία. 
 Από την πλευρά της Κίνησης, τονίστηκε ότι, ο ρόλος του ΤΕΕ και γενικότερα 
του τεχνικού δυναμικού της χώρας, ήταν και είναι, πολύ σημαντικός. Ωστόσο, 
τα στελέχη της Κίνησης εκτίμησαν ότι θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, τόσο 
θεσμικά, όσο και πολιτικά, ο ρόλος του ΤΕΕ, σύμφωνα με τις ιδρυτικές του αρχές 
και τις νέες ανάγκες των μηχανικών και της χώρας, ενισχύοντας την θέση του, 
ως επίσημου συμβούλου της Πολιτείας. Για το ρυθμιστικό της Θεσσαλονίκης, η 
αντιπροσωπεία της Κίνησης τόνισε, το λάθος της κατάργησης του ΟΡΘ, της μη 
ψήφισης του ρυθμιστικού σχεδίου της Θεσσαλονίκης και της επιστροφής των 
αρμοδιοτήτων του, στις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. «Τα γεγονότα δείχνουν, 
ότι ουσιαστικά έχει εγκαταλειφθεί η επέκταση του ΜΕΤΡΟ, δυτικά, προς Κορδελιό 
και Ευκαρπία. Οι διαθέσιμοι πόροι του νέου ΕΣΠΑ, κατευθύνονται προς την 
γραμμή 4 της Αθήνας, στο σύνολο τους, γιατί μετά το 2012, εγκαταλείφτηκε ο 
προγραμματισμός της Αττικό Μετρό ΑΕ, που υποστήριζε παράλληλα και τα δυο 
έργα», ανέφεραν τα στελέχη της κίνησης.  Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΥΠΕΝ ετοιμάζεται να ανακοινώσει τετράμηνη 

παράταση του νόμου 4178/2013. Το υπουργείο στοχεύει να ολοκληρώσει μέχρι 
τα τέλη Νοέμβρη την κατάθεση και ψήφιση του νομοσχεδίου για το δομημένο 
περιβάλλον που βρίσκεται σήμερα σε διαβούλευση και το οποίο περιλαμβάνει 
τις νέες ρυθμίσεις περί αυθαιρέτων.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο «Sustainable Synergies from Buildings to 
the Urban Scale», διοργανώνει το  Εργαστήριο Οικοδομικής και 
Φυσικής των Κτιρίων, του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 
17 έως 19 Οκτωβρίου 2016, στη Θεσσαλονίκη.  Πληροφορίες

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ στον Τομέα 
του Τουρισμού της Ελλάδας», διοργανώνει στις 11 Οκτωβρίου 
2016, στο ξενοδοχείο Electra Palace, στη Θεσσαλονίκη, το 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
Πληροφορίες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο: «Πόλεις που Μαθαίνουν», υπό 
την αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO, στις 14 & 15 
Οκτωβρίου 2016, στη Λάρισα. Πληροφορίες

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ LOGISTICS  με τίτλο “Manage The 
Change”, στις 14 & 15 Οκτωβρίου 2016, στην Αθήνα στο Ευγενίδειο 
Ίδρυμα, από την Ελληνική Εταιρεία Logistics. Πληροφορίες

ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, του 
Ελληνικού Τμήματος της UIA, από 14 έως 20 Οκτωβρίου 2016 
στη Μόσχα, στο πλαίσιο του Έτους Ελληνορωσικής Φιλίας. 
Πληροφορίες

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: «Ελλάδα και κρίση - Η κατάσταση σήμερα, 
προοπτική για το μέλλον» διοργανώνει ο πολιτιστικός φορέας 
«Παρέμβαση», στις  17 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο Mediter-
ranean Palace, στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες

Την άμεση εκκίνηση της 
διαδικασίας για την προκήρυξη 
διεθνούς διαγωνισμού 
για την αξιοποίηση του 
αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία 
Οδός» και των τριών καθέτων 
σε αυτόν αξόνων, μέσω 
της σύναψης σύμβασης 
παραχώρησης για την 
λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευσή τους από ιδιωτικό επενδυτικό σχήμα, 
αποφάσισε το ΤΑΙΠΕΔ.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσθηκε η δημοσίευση πρόσκλησης προκαταρκτικής 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, με την οποία παρέχεται 
η δυνατότητα προκαταρκτικής μη δεσμευτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
καθώς και υποβολής παρατηρήσεων ή/και απόψεων σχετικά με την αξιοποίηση 
του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου μέχρι την 20/12/2016. Με την 
ολοκλήρωση της διαβούλευσης πριν από το τέλος του 2016, το ΤΑΙΠΕΔ 
θα προχωρήσει άμεσα, στις αρχές του 2017, στη δημοσίευση των τευχών 
δημοπράτησης. Στόχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι η μεγιστοποίηση του επενδυτικού 
ενδιαφέροντος και η βελτιστοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας ανάθεσης 
της σύμβασης παραχώρησης υπό όρους δημοσίου συμφέροντος. Σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα που εγκρίθηκε, οι δεσμευτικές προσφορές των επενδυτών 
θα κατατεθούν μέχρι τον Νοέμβριο του 2017, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία 
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του ίδιου έτους. 

Το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά σε άμεση προκήρυξη παραχώρησης 
της Εγνατίας Οδού 

Αναμένεται τετράμηνη παράταση στον Ν.4178

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 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/3%E7%20%C1%ED%E1%EA%EF%DF%ED%F9%F3%E7%20-%2017%EF%20%D0%E1%ED%E5%EB%EB%DE%ED%E9%EF%20%D3%F5%ED%DD%E4%F1%E9%EF.pdf
http://sbe16-thessaloniki.gr/
https://docs.google.com/forms/d/13auyAqFiyc5mgri3qdL6ofi1GAGoMMw2uQh1cH0q540/viewform?edit_requested=true
http://www.larissa-dimos.gr/new/index.asp?cat=121&itm=11170
www.20logisticscongress.gr
http://www.zodchestvo.com/eng
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/FILES/%D0%C1%D1%C5%CC%C2%C1%D3%C7-2016-10-17.pdf
http://web.tee.gr/ekloges-tee-2016/
http://web.tee.gr/eidisis/prokirixi-eklogon-ke-prosklisi-gia-ipovoli-ipopsifiotiton/
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Παγκόσμια πρωτιά για το ελληνικό brain drain 

ΑΠΘ στην πόλη

Αστυβάλ: όχι πια χθες, μόνο αύριο! 

Αρχές Νοεμβρίου το κείμενο για τη νέα αναπτυξιακή 
στρατηγική της κυβέρνησης

Το κυριότερο εξαγώγιμο προϊόν της 
Ελλάδας, με ...αξία ύψους 12,9 δισ. ευρώ, που 
υπερβαίνει ετησίως το συνολικό άθροισμα 
των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών 
(7,2 δισ.), προϊόντων αλουμινίου (1,3 δισ.), 
φαρμάκων (700 εκατ.), ελαιολάδου (500 
εκατ.), ιχθύων, ελιών, καπνού, πληροφοριακών συστημάτων κι άλλων τριών 
κλάδων, αποτελεί το ανθρώπινο κεφάλαιο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, Κωστή Καγγελίδη, ο οποίος 
επικαλέστηκε ανάλυση της Endeavor Greece, βασισμένη σε στοιχεία από τον ΟΟΣΑ 
και την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 

Σύμφωνα με στοιχεία από την ίδια πρόσφατη έρευνα της Endeavor, που 
παρουσίασε ο κ. Καγγελίδης το βράδυ της Τετάρτης 5 Οκτωβρίου σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στο δημαρχειακό μέγαρο Θεσσαλονίκη με θέμα “Ανεργία νέων 
και Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Πληροφορικής της Βόρειας Ελλάδας”, η ετήσια 
συνεισφορά των Ελλήνων στο ΑΕΠ των χωρών που τους φιλοξενούν, φτάνει στα 12,9 
δισ. ευρώ και οι φόροι που καταβάλλουν στα 9,1 δισ. ευρώ, τη στιγμή που οι σπουδές 
τους στοίχισαν στο ελληνικό κράτος περίπου 8 δισ. ευρώ. Με βάση τις υπάρχουσες 
εκτιμήσεις, μεταξύ Ιανουαρίου 2008 και Ιουνίου 2016 περίπου 350.000-427.000 
Ελληνες αναζήτησαν εργασία στο εξωτερικό “και η Ελλάδα, που τους σπούδασε, δεν 
λαμβάνει αντίτιμο”. Ουσιαστικά, το 10% των νέων αποφοίτων μεταναστεύει, ενώ έχει 
σημειωθεί αύξηση των εκροών κατά 300%, σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο, 
στοιχεία που στοιχειοθετούν το μεγαλύτερο τρέχον brain drain παγκοσμίως.

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μιλτιάδης Σταμπουλής 
τόνισε ότι η ανεργία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι στο 21,8%, 
υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο που βρίσκεται στο 18,7%, ενώ η Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσσαλονίκης, στην οποία συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των ανέργων της 
ΠΚΜ, ήτοι το 63,4%, έχει καταστεί θύλακας ανεργίας. Στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας αναζητούν δουλειά 184.111 άτομα, από τα οποία οι 102.500 είναι 
μακροχρόνια άνεργοι και οι 81.500 άνεργοι για λιγότερο από 12 μήνες. Με στοιχεία 
Αυγούστου 2016, οι άνεργοι είναι κυρίως γυναίκες (62,6%) και απόφοιτοι τριτοβάθμιας 
ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (21% και 46% αντίστοιχα, με το 30,8% των ανέργων 
να αντιστοιχεί σε αποφοίτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και το 2,2% σε άτομα 
χωρίς εκπαίδευση). Το 13,7% των ανέργων στην Περιφέρεια είναι ηλικίας 25-29 
ετών και το 8,2% μεταξύ 20 και 24 ετών. Στο επίκεντρο των εργασιών της ημερίδας 
βρέθηκε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 1.000 ανέργων 18-24 ετών στον 
τομέα της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών. Περισσότερα

Το ΑΠΘ, στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυσή 
του, διοργανώνει ένα εορταστικό διήμερο στην πόληστις 8 και 9 Οκτωβρίου 2016, 
στην πλατεία Αριστοτέλους.

Με το “ΑΠΘ στην πόλη”, το πανεπιστήμιο «κατεβαίνει» στην πόλη της Θεσσαλονίκης 
και παρουσιάζει το έργο και τους ανθρώπους του. Εικαστικές δράσεις, επιδείξεις, 
διαδραστικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, ο μαγικός κόσμος της Χημείας, 
Φυσικά Μαγικά, πειράματα από απόσταση, Μαγικά Υλικά, λογοτεχνικό κυνήγι 
θησαυρού, η ισορροπημένη διατροφή, προγραμματισμός ρομπότ με κύβους, η 
ομάδα Ρομποτικής PANDORA, η ομάδα AMANDA με την εφαρμογή εικονικής 
πραγματικότητας για την ολιστική αντιμετώπιση του bullying, η Ομάδα ARISTUR-
TLE με το ηλεκτρικό αγωνιστικό μονοθέσιο αυτοκίνητο, η Ομάδα AristotleRac-
ingTeam (ART) με το αγωνιστικό μονοθέσιο αυτοκίνητο ART-16, το ιστιοφόρο σκάφος 
“ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” του ΑΠΘ και άλλα πολλά συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα που 
απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων ΕΔΩ

Κοσμοπολίτικα, έκκεντρα και εκκεντρικά, τολμηρά και 
ευαίσθητα, τα 51αΔημήτρια επιχειρούν και πάλι ένα «άλμα» 
και ονειρεύονται μια Θεσσαλονίκη που δεν πτοείται. 
Αναθεωρητικά, απελευθερωμένα από την κοινοτοπία, 
προσανατολισμένα στο σπαρταριστό πλην όμως αθέατο από 
τους πολλούς «σήμερα», τα φετινά Δημήτρια καλείσθε να 
τα βιώσετε με μια διάθεση «αστυβαλική», που θα πει πως 
προσκαλείστε να ζήσετε εντός τους μια καλειδοσκοπική εμπειρία τέχνης σε χρόνο 
παρόντα και ενεστώτα.

Αστυβάλ! Το ζητούμενο δηλαδή: ο διάλογος με την πόλη μέσω των τεχνών, η 
επικοινωνία ανθρώπων και τάσεων, που μέσα στον κατακερματισμένο κόσμο θα 
συνυπάρξουν και θα μεταλάβουν ορίζοντα και προοπτική. Μια απόπειρα συνύπαρξης 
και συντονισμού μέσω 42 εκδηλώσεων που άφοβα θα επιχειρήσουν, κινούμενα 
σε ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικής ανθρωπογεωγραφίας και αντισυμβατικών 
θεωρήσεων-θεαμάτων, να συνενώσουν και να συνεγείρουν τη Θεσσαλονίκη. Γιατί 
ίσως κι αυτός να είναι ο ορισμός-στοίχημα του φετινού θεσμού. Η πόλη στο σήμερα, 
η Θεσσαλονίκη του όχι πια χθες, παρά μόνο η Θεσσαλονίκη του αύριο. Περισσότερα

Το αργότερο στις αρχές Νοεμβρίου θα αποσταλεί στους θεσμούς το κείμενο για τη 
νέα αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, μετά και την ενσωμάτωση σχολίων και 
παρατηρήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  Η εισήγηση του υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργου Σταθάκη σχετικά με τη διαμόρφωση 
της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής παρουσιάστηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο 
Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) το οποίο συνεδρίασε υπό τον αντιπρόεδρο της 
Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης της νέας αναπτυξιακής 
στρατηγικής θα συγκροτηθεί το Αναπτυξιακό Συμβούλιο, το οποίο και θα αναλάβει 
την παρακολούθηση της υλοποίησης της. Οι ελληνικές αρχές είχαν στο πλαίσιο 
του αναθεωρημένου Μνημονίου αναλάβει την υποχρέωση να καταρτίσουν μέχρι 
τον Ιούνιο 2016 αναπτυξιακή στρατηγική που θα στοχεύει στη δημιουργία ενός 
πιο ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος, στην βελτίωση του τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, στην καινοτομία, 
καθώς και στη δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η αναπτυξιακή στρατηγική θα έπρεπε να περιλαμβάνει 
ακόμη το σχεδιασμό προτεραιοτήτων σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές τα 
φαρμακευτικά προϊόντα, τα logistics (εφοδιαστική) και η γεωργία. Οι θεσμοί επιμένουν 
πως η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει την συμφωνηθείσα στρατηγική και να αναπτύξει 
μια πραγματική στρατηγική ανάκαμψης, η οποία θα έχει ελληνική ταυτότητα και θα 
αξιοποιεί πλήρως τους διαθέσιμους πόρους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού δίδεται 
βάρος στην εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, στους πόρους 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και στο λεγόμενο «πακέτο Γιούνκερ»

Με μεγάλη πλειοψηφία υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το 
νομοσχέδιο που αφορά την «Κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων στη Σύμβαση 
- Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή». Υπέρ της κύρωσης 
συμφωνίας τάχθηκαν όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ που καταψήφισε και της Χρυσής 
Αυγής που δήλωσε «παρών». Η συμφωνία, στην οποία κατέληξαν πέρυσι 200 
χώρες του πλανήτη, προβλέπει ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να 
μειωθούν ώστε η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη μέχρι τα τέλη του αιώνα 
να συγκρατηθεί κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου, σε σχέση με τα προβιομηχανικά 
επίπεδα

Επικύρωσε η Ελλάδα τη Συμφωνία των Παρισίων 

http://edu.sepve.org.gr/
https://www.auth.gr/sites/default/files/programma_apth_stin_poli.pdf
http://dimitria.thessaloniki.gr/51/mainpage
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Η χρήση του πλαστικού χρήματος, σε συνδυασμό με τις αυξημένες εισπράξεις ΦΠΑ και την εφάπαξ πληρωμή του ΕΝΦΙΑ για αρκετές περιπτώσεις μικροποσών, 
εκτόξευσε τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού τον Σεπτέμβριο, εξέλιξη που ξάφνιασε ευχάριστα και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Οικονομικών, τα καθαρά έσοδα (μετά τις επιστροφές φόρων) τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 840 εκατ. ευρώ σε 
σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί για τον μήνα, ενώ στο 9μηνο καταγράφεται υπέρβαση έναντι του στόχου κατά 1,062 δισ. ευρώ.

Οριακή αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ, για το 2016, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Στην 
έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη 0,1%. Σημειώνεται ότι στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2017 προβλέπεται για φέτος 
ύφεση 0,3%. Στο μέτωπο του πληθωρισμού το Ταμείο προβλέπει πως φέτος η Ελλάδα θα σημειώσει αποπληθωρισμό 0,1% και πως το 2017 ο πληθωρισμός θα 
είναι της τάξης του 0,6%. Το ΔΝΤ προβλέπει πως το 2021 ο πληθωρισμός θα είναι στο 1,8%. Σημειώνεται πως το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2017 εκτιμά πως ο 
πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 0,4% εφέτος και θα ανέλθει στο 0,8% το 2017. Για το 2017 το ΔΝΤ προβλέπει πως το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,8% έναντι 
ρυθμού ανάπτυξης 2,7% που προβλέπει η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό.

Σύσσωμη η οικονομική ηγεσία της Ευρωζώνης, αλλά και ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, μεταβαίνουν στην Ουάσιγκτον για την ετήσια 
σύνοδο του ΔΝΤ. Εκεί, σε ευρείες ή κατά μόνας συναντήσεις με την επικεφαλής του Ταμείου κυρία Κριστίν Λαγκάρντ, θεωρείται βέβαιο πως θα επιχειρηθεί από 
όλους να ξεκαθαρίσει το ΔΝΤ πριν το τέλος του 2016 αν θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα. Όπως όλα δείχνουν όμως, οι γερμανικές εκλογές μεταφέρουν 
τις αποφάσεις για τον ρόλο του Ταμείου και την τύχη του ελληνικού χρέους στα τέλη του 2017 ή το 2018. Η Σύνοδος θα δώσει την ευκαιρία σε όλους τους 
πρωταγωνιστές του ελληνικού προγράμματος (ΔΝΤ, ΕΕ και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) να συζητήσουν για τα μεγάλα ανοιχτά θέματα: αν η Ευρώπη θα 
προχωρήσει σε συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, όπως ζητά το ΔΝΤ, αν το ΔΝΤ θα επιστρέψει στο πρόγραμμα και αν 
-και πότε – ο Μάριο Ντράγκι θα εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τεσσαρακοστή και τελευταία θέση της κατάταξης ως προς την ελκυστικότητα επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα 
με μελέτη της EY για τις ΑΠΕ. Στον Δείκτη Ελκυστικότητας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable energy country attractiveness index - RECAI) της ΕΥ 
όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές αγορές υποχώρησαν ως προς την κατάταξή τους την ώρα που η ανοδική πορεία λιγότερο ώριμων αγορών στη Λατινική Αμερική, 
στην Αφρική και στην Ασία συνεχίζεται. Στην τελευταία έκδοση της έκθεσης διαπιστώνεται ότι οι επενδυτές στρέφονται όλο και περισσότερο σε αγορές όπως η 
Χιλή, το Μεξικό, το Μαρόκο και η Αίγυπτος. Οι αναδυόμενες αγορές καταλαμβάνουν πλέον τις μισές από τις 40 θέσεις στον Δείκτη Ελκυστικότητας Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αφρικανικών αγορών μεταξύ των 30 πρώτων θέσεων. Μόλις πριν από μία δεκαετία, μόνο η Κίνα και η Ινδία 
μπορούσαν να ανταγωνιστούν τις αναπτυγμένες αγορές ως προς την ελκυστικότητα των επενδύσεων σε ΑΠΕ.

Προαγωγικές εξετάσεις στο Λύκειο με θέματα που θα επιλέγονται από τράπεζα θεμάτων και εισαγωγή στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ με κριτήρια που θα καθορίζουν τα ίδια 
τα Ιδρύματα εισηγείται προς το αρμόδιο υπουργείο ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία Αντώνης Λιάκος.  Η επαναφορά της τράπεζας 
θεμάτων αναμένεται πάντως να προκαλέσει αντιδράσεις, δεδομένου ότι ο σχετικός θεσμός εφαρμόστηκε άπαξ προ ολίγων ετών (επί Κ. Αρβανιτόπουλου) και 
έπειτα καταργήθηκε αφού είχε απαξιωθεί πλήρως από την εκπαιδευτική κοινότητα. Ολόκληρη η πρόταση του κ. Λιάκου στηρίζεται στην ήδη γνωστή πρόταση για 
τετραετείς σπουδές στο γυμνάσιο και για διετές λύκειο. Συνεπώς, στη δεύτερη και τελευταία τάξη του λυκείου οι μαθητές με ενδοσχολικές εξετάσεις θα λαμβάνουν 
το Εθνικό Απολυτήριο και στη συνέχεια θα αποφασίζουν εάν θα συνεχίζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με όρους που θα βάζουν τα ΑΕΙ αλλά και με τη συνδρομή 
του υπουργείου Παιδείας.

Πλαστικό χρήμα, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ αύξησαν τα έσοδα το μήνα Σεπτέμβριο

Κι όμως το ΔΝΤ βλέπει ανάπτυξη για το 2016

«Ώρα αποφάσεων» στην σύνοδο του ΔΝΤ για τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα

Ουραγός και στις ανανεώσιμες πηγές η Ελλάδα

Επιστρέφει η τράπεζα θεμάτων

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 5/10/2016

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 5/10/2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 4/10/2016

Tovima.gr 4/10/2016

ΕΘΝΟΣ 5/10/2016
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Τελευταία προειδοποίηση στην Ελλάδα, όπως και σε άλλα 18 

κράτη - μέλη, να εφαρμόσουν κανόνες για τη μείωση του κόστους, 

προκειμένου να υποστηριχτεί η εγκατάσταση περισσότερων και 

ταχύτερων ευρυζωνικών δικτύων, απηύθυνε η ΕΕ. Πρακτικά, η 

Ένωση εγκαλεί την Ελλάδα και άλλα 18 κράτη - μέλη για τη μη 

εφαρμογή της οδηγίας 2014/61/ΕΕ, που προβλέπει τη λήψη μέτρων 

μείωσης του κόστους για την εγκατάσταση υπερ-ταχύτατων 

δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία, προσπαθεί 

να ενεργοποιήσει η Ε.Ε. σε μια προσπάθεια να βάλει “φρένο” 

γραφειοκρατία και να κάνει ευχερέστερη την πρόσβαση των 

επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά ταμεία. Σε αυτήν τη λογική, η Επιτροπή 

έχει δημιουργήσει μια Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την απλούστευση 

όσον αφορά τους δικαιούχους των ΕΔΕΤ, με σκοπό να βρεθούν 

λύσεις και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων στα 

ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

post-its

http://www.kathimerini.gr/877698/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/plastiko-xrhma-fpa-kai-enfia-ay3hsan-ta-esoda-to-mhna-septemvrio
http://www.eleftherostypos.gr/oikonomia/40963-ora-apofaseon-stin-sunodo-tou-dnt-gia-tin-sumetoxh-tou-sto-ellhniko-programma/#.V_TNZuiLTcs
http://www.efsyn.gr/arthro/ki-omos-dnt-vlepei-anaptyxi-gia-2016
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=833812
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/epistrefei_h_trapeza_thematon-64553545/
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www.tkm.tee.gr

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

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1oς όροφος ΤΕΕ/ΤΚΜ, γραφείο ΝΟΚ 
περισσότερα

http://http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/Folologika_Dec_2016.pdf

