
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1 
2
4
5

EDITORIAL - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

ΘΕμΑτΑ τΕΕ - μηχΑΝΙκωΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ME MIA MATIA

ΤΕΥΧΟΣ

75
13 ΟΚΤ 2016

1

Την ψήφο των περίπου 17.000 διπλωματούχων μηχανικών της Κεντρικής Μακεδονίας, θα διεκδικήσουν στις 20 
Νοεμβρίου δέκα εκλογικοί συνδυασμοί, με συνολικά 470 υποψηφίους (442 για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
και 28 για το Πειθαρχικό Συμβούλιο). Η ανακήρυξη των υποψηφίων έγινε κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου. Στις εκλογές του 2013 οι συνδυασμοί ήταν 
εννέα και οι υποψήφιοι 420 (391 για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ και 29 για το Πειθαρχικό Συμβούλιο). Στην 
Κεντρική Μακεδονία, οι δέκα συνδυασμοί που κατέρχονται στις εκλογές είναι (αλφαβητικά) οι εξής:

1.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  (ΑΚΜΗ)

3.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ)

4.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6.ΔΥΝΑ.ΜΗ – Δυναμικοί Μηχανικοί

7.ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  (Ελ.Ε.Μ.)

8.ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

10.ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία από τις υπηρεσίες του ΤΕΕ, 21 συνδυασμοί υποψηφίων και δύο μεμονωμένοι 
υποψήφιοι κατέθεσαν υποψηφιότητα για εκλογή στις 155 έδρες της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Το 2013 
είχαν υποβάλλει υποψηφιότητα 16 συνδυασμοί και τρεις μεμονωμένοι υποψήφιοι, ενώ το 2010 22 συνδυασμοί. Οι 
περισσότεροι από τους συνδυασμούς έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα και για τις εννέα επιστημονικές επιτροπές 
ειδικοτήτων (οι οποίες με αντίστοιχες 45 έδρες συμμετέχουν στην Α/ΤΕΕ) και τα πειθαρχικά συμβούλια του 
Επιμελητηρίου. Συνολικά περίπου 2.750 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν φέτος την εκλογή τους στα κεντρικά όργανα 
του Επιμελητηρίου, συγκριτικά με τους περίπου 2.250 υποψηφίους στις εκλογές του 2013 και τους 2.800 στις 
εκλογές του 2010. 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3232/Β/7-10-2016 η Κοινή Υπουργική 
Απόφαση για την τετράμηνη παράταση του Ν.4178. Η υπ’ αριθμόν 
οικ. 47926 ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και του αναπληρωτή ΠΕΝ με τίτλο «Παράταση προθεσμίας 
υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης 
Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄/174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης 
αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 
των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του Νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της 
Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄)» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως 
ισχύει» προβλέπει ότι «η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης 
Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 
9 του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για τέσσερις μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 
4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8η-2-2017 με την πάροδο συνολικά 
42 μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013». Ωστόσο, στην επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΝ αναφέρεται 
χαρακτηριστικά ότι «η προθεσμία αυτή δύναται να λήξει νωρίτερα από το τετράμηνο, με την ισχύ του νέου 
“Νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος”, ο οποίος βρισκόταν σε διαβούλευση 
έως τις 10/10», χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις. Προφανώς η ανακοίνωση αφορά την περίπτωση ψήφισης και 
δημοσίευσης νέου νόμου χωρίς μεταβατικές διατάξεις εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας. Προς το παρόν 
ισχύουν οι διατάξεις και οι διαδικασίες του Ν. 4178 και οι διευκρινίσεις που παρέχονται από το πληροφοριακό 
σύστημα του ΤΕΕ για τις δηλώσεις αυθαιρέτων.

Κατατέθηκαν οι υποψηφιότητες για τις εκλογές του ΤΕΕ 

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 

Στην Ελλάδα μας αρέσει να κουβαλάμε νερό ...με 
το κόσκινο. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι 
προσπάθειες δεκαετιών, που κόστισαν σε χρόνο και 
χρήμα και απέδωσαν θετικά αποτελέσματα (και το 
τελευταίο δεν είναι πάντα αυτονόητο), ακυρώνονται 
...μονοκοντυλιά. Πώς; Κατ’ εφαρμογή αποφάσεων που 
δημιουργούν την αίσθηση ότι ελήφθησαν με ξαφνική 
έμπνευση ένα πρωί, πριν αυτός που τις λαμβάνει 
προλάβει να πιει καφέ για να συνέλθει από τον ύπνο. 
Σκληρή γλώσσα ομολογουμένως, αλλά ...χρειάζεται. 
Τελευταίο χτυπητό παράδειγμα του εθνικού σπορ 
μεταφοράς νερού με κόσκινο είναι η διάλυση 
του ΙΤΣΑΚ, ενός ανεξάρτητου και αυτοδύναμου 
ερευνητικού ινστιτούτου με πορεία 35 ετών, το οποίο 
εξελίχθηκε στον φορέα που όλοι εμπιστεύονται όταν 
η συζήτηση αφορά θέματα αντισεισμικής προστασίας/
μείωσης σεισμικού κινδύνου. Να πούμε για την ιστορία 
ότι το 2013 το Ινστιτούτο απέκτησε -με κοινοτικά 
κονδύλια- ιδιόκτητο κτήριο με ειδικό εργαστήριο 
αντισεισμικών πειραμάτων, ενώ πραγματοποιεί 
πειράματα σε μεγάλα έργα υποδομής (γέφυρες 
κλπ), και σε δημόσια ή ιδιωτικά κτήρια. Έχει επίσης 
αναπτύξει και λειτουργεί υποδειγματικά δίκτυo 230 
επιταχυνσιογράφων ‘ελευθέρου πεδίου’, έξι ειδικά 
δίκτυα εντός γεωτρήσεων και τρία επί κτηρίων και 
έργων υποδομής. Τι κάνεις λοιπόν με αυτόν τον 
φορέα, που συν τοις άλλοις εδρεύει σε μια πόλη με 
πέντε πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με προφανείς δυνατότητες 
ευχερούς συνεργασίας με την Πολυτεχνική του ΑΠΘ; 
Μα είναι απλό! Τον διαλύεις και “μαγειρεύεις” ένα νέο 
σχήμα, με τις ίδιες αρμοδιότητες, το οποίο βαφτίζεις 
διαφορετικά και το στέλνεις στην Κεφαλονιά. Ετσι, για 
να έχουμε να λέμε ότι ...αποκεντρώσαμε. Το ΙΤΣΑΚ, 
κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, είναι ένας από 
τους ελάχιστους φορείς με πανελλαδική εμβέλεια 
και έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εάν η κυβέρνηση ή το 
υπουργείο θέλουν να αποκεντρώσουν κάποιες δομές 
έχουν μακρότατο κατάλογο υπηρεσιών στην Αθήνα. Κι 
αν το θέμα είναι ότι υπάρχουν λεφτά για ξόδεμα, που 
δεν έχουμε τι να τα κάνουμε, ας τα δώσουμε για να 
βελτιωθεί η λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών, που 
σήμερα λειτουργούν σε ακατάλληλες -για να είμαστε 
επιεικείς- συνθήκες.
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σε λειτουργία το Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών του ΤΕΕ 
Το ΤΕΕ, στο πλαίσιο της άμεσης εξυπηρέτησης των μηχανικών, έχει συγκεντρώσει 
σε μια ιστοσελίδα τις πλέον κοινές αιτήσεις προκειμένου να εξυπηρετούνται 
ηλεκτρονικά οι μηχανικοί που βρίσκονται μακριά από τα σημεία παρουσίας 
του ΤΕΕ. Μέχρι στιγμής ήδη λειτουργούν οι εξής αιτήσεις και οι επιλογές θα 
εμπλουτίζονται ανάλογα με τις ανάγκες των μηχανικών:
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΕ
- ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΕ
- ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
- ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/36
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ
Η σελίδα πρόσβασης σε αυτήν την υπηρεσία του Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Μηχανικών είναι ΕΔΩ. Το σύνολο των χρήσιμων αιτήσεων και εγγράφων οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ ΕΔΩ. Επιπρόσθετα 
το ΤΕΕ έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων για 
λογαριασμό των μηχανικών, όπως της ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών όπου θα 
ενσωματώνονται αυτόματα οι βεβαιώσεις των Μελών και δεν θα απαιτείται ούτε 
αίτηση με πλήρη εξάλειψη της γραφειοκρατίας.

Με επιστολή του το ΤΕΕ/ΤΚΜ καταθέτει προς τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, 
τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του σχετικά με το σχέδιο νόμου: «Διαδικασίες 
κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και 
ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού 
δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις». Η επιστολή έχει στόχο να συμβάλει 
στην διαμόρφωση των θέσεων και των προτάσεων του ΤΕΕ, ενώ το σχέδιο 
νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την 17-10-2016.
Συνοπτικά το ΤΕΕ/ΤΚΜ  επισημαίνει: 
Α. Αποτελεί κοινό τόπο ότι για τον εκσυγχρονισμό, τον εξορθολογισμό και 
την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων του συστήματος παραγωγής δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα απαιτείται μια νέα «ηλεκτρονική δημόσια 
διοίκηση» (e-Government), η οποία θα βασίζεται στην ευρεία χρήση των ΤΠΕ. 
Θεωρούμε ότι μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και στη 
διαφάνεια του συστήματος και ταυτόχρονα να βοηθήσει στον αποτελεσματικό 
έλεγχο της ποιότητας έργων και υπηρεσιών και την εξοικονόμηση δημόσιων 
πόρων.
Β. Για την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου  απαιτείται η έκδοση 
σειράς Υπουργικών Αποφάσεων γεγονός, που η εμπειρία έχει δείξει, ότι θέτει σε 
κίνδυνο την ουσιαστική εφαρμογή των νέων διαδικασιών και εξαρτάται από την 
δέσμευση του υπουργείου να εφαρμόσει, σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα,  
όλες τις προβλέψεις του νόμου.
Γ. Η δημιουργία δομών για την συγκέντρωση, διαχείριση και η επεξεργασία ενός 
πλήθους δεδομένων, πρέπει να εξυπηρετεί αυστηρά το στόχο της διαφάνειας 
και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Σε διαφορετική 
περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί μια νέα μορφή «ηλεκτρονικής 
γραφειοκρατίας» που θα δυσχεραίνει την παραγωγική διαδικασία. 
Περισσότερα

Ξεκίνησε την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου η εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού νόμου 
(Ν.4399/2016) με «προίκα» συνολικά 550 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 
μόλις 170 εκατ. θα χορηγηθούν με μορφή άμεσης ενίσχυσης ενώ τα 380 εκατ. 
αποτελούν κυρίως φοροαπαλλαγές, οι οποίες προβλέπεται να αποδοθούν στους 
δικαιούχους σε βάθος 15ετίας.
Η… εξπρές δημόσια διαβούλευση των τεσσάρων πρώτων (εκ των οκτώ) 
καθεστώτων-προγραμμάτων του νέου αναπτυξιακού νόμου ξεκίνησε την 
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 9 Οκτωβρίου. Τα τέσσερα 
πρώτα προγράμματα είναι: «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες 
ΜΜΕ», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος 
Μεγέθους». Η ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα κίνητρα 
του νόμου, όπως αναφερόταν από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, ήταν η 12η Οκτωβρίου και για τα τέσσερα καθεστώτα, ωστόσο, για 
τα δύο πρώτα ο α’ κύκλος αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου, ενώ 
για τα άλλα δύο, στις 28 Απριλίου 2017, με την προϋπόθεση ότι ο διαθέσιμος 
προϋπολογισμός δεν θα έχει εξαντληθεί. 
Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε καταθέσει  λεπτομερείς προτάσεις και 
παρατηρήσεις τον Δεκέμβριο του 2015, πόρισμα της Ομάδας Εργασίας που είχε 
συσταθεί για τον αναπτυξιακό νόμο και επιπλέον είχε ενημερωτική συνάντηση 
για το θέμα με τον γενικό γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων 
Λόη Λαμπριανίδη. Αμέσως μετά συμμετείχε ενεργά και στη διαβούλευση του 
επικαιροποιημένου κειμένου του αναπτυξιακού νόμου. Περισσότερα στο blog 
toy TEE ΕΔΩ.

Σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες μέσω 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα έχουν την 
ευκαιρία να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις 
και οι άνεργοι πτυχιούχοι το αμέσως 
προσεχές διάστημα. Συγκεκριμένα μέχρι 
τα τέλη του 2016 καθώς και στις αρχές 
του 2017 έχουν σχεδιαστεί  να προκηρυχθούν μία νέα γενιά προγραμμάτων 
που δίνουν έμφαση στην αυτοπασχόληση, την επιχειρηματική ανάπτυξη, τον 
τουρισμό,  την έρευνα και τεχνολογία, την καινοτομία, την κοινωνική οικονομία, 
την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και την απασχόληση των ανέργων, στα 
οποία μπορούν να συμμετέχουν μηχανικοί καθώς και εταιρείες μηχανικών. Για 
το λόγο αυτό το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στο πλαίσιο 
της 81η ΔΕΘ εξέδωσε σχετικό ενημερωτικό έντυπο. Αναλυτικά ΕΔΩ 

Με ένα διήμερο εκδηλώσεων 
στην Γ’ αποθήκη του ΟΛΘ θα 
γιορτάζει η Πολυτεχνική Σχολή 
του ΑΠΘ τη συμπλήρωση των 
60 χρόνων λειτουργίας της. Θα 
πραγματοποιηθούν το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Οκτωβρίου και θα έχουν 
τίτλο: «επ-αγγελία μηχανικού. Δύο μέρες γνωριμίας με το παρόν αλλά και το 
μέλλον του μηχανικού». 
Στόχος είναι η προβολή των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και φοιτητικών 
δραστηριοτήτων των Τμημάτων της Σχολής στο ευρύ κοινό της πόλης και κυρίως 
στους μαθητές, που καλούνται να αποφασίσουν για τις σπουδές τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σημαντική αναμένεται να είναι και η παρουσία των 
φοιτητών των Τμημάτων της Πολυτεχνικής και, ιδιαίτερα, οι πρωτοετείς φοιτητές 
που ακόμη δεν έχουν διαπιστώσει την έκταση του πεδίου των δραστηριοτήτων 
του Τμήματος όπου έχουν αρχίσει τις σπουδές τους. Χαιρετισμό θα απευθύνουν 
ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Κωνσταντίνος-Βασίλειος Κατσάμπαλος 
και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Περικλής Μήτκας. Η πρώτη ομιλία θα γίνει από τον 
πρόεδρο της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρι Μπίλλια. 

Σε ισχύ ο νέος αναπτυξιακός νόμος

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 

Παρατηρήσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Σ/Ν για το σύστημα 
παραγωγής τεχνικών έργων

Έξι δεκαετίες Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/kem
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/mhtrwo/mitrwo/entypa
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM_2014_16/3756_16.pdf
www.teetkm.gr
https://www.espa.gr/Style%20Library/Banners/entypo_ESPA_24x20_%CE%A4%CE%A4.PDF
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Ημερίδα του ΚΕΠΑ για τις Μικροπιστώσεις 
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας 
Μικροπιστώσεων (European Microfinance 
Day) το ΚΕΠΑ σε συνεργασία με το Δήμο 
Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα 
‘’Νέες Επιχειρηματικές Ευκαιρίες με οδηγό τις 
Μικροπιστώσεις’’ την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 
2016 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης. Στόχος της ημερίδας είναι η 
προώθηση των μικροπιστώσεων ως σημαντικό 
εργαλείο χρηματοδότησης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και των ανέργων που σκοπεύουν 
να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρησης καθώς και η παρουσίαση καλών πρακτικών 
που υλοποιούνται στην ΕΕ.
Ομιλητές θα είναι εκπρόσωποι του της ΕΕ, του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και 
στελέχη ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρηματικών φορέων και οργανισμών 
(ΣΕΒΕ, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Microfinance Centre,κ.λ.π.). Η ημερίδα 
η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πανευρωπαϊκής καμπάνιας για 
τις μικροπιστώσεις την οποία υποστηρίζουν 32 φορείς της ΕΕ, μεταξύ αυτών 
και το ΚΕΠΑ, μέσω του έργου microSTARS, διοργανώνεται με πρωτοβουλία 
του Ευρωπαϊκoύ Δικτύου Μικροπιστώσεων (Εuropean Microfinance Network),  
του Κέντρου Μικροπιστώσεων (Μιcrofinance Centre) και της Eυρωπαϊκής και 
Οικονομικής Επιτροπής της ΕΕ (Εuropean Economic and Social Committee)  ενώ 
την υποστηρίζουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Εuropean Investment 
Bank), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Εuropean Investment Fund) και το έργο 
‘’microSTARS’’ που υλοποιεί το ΚΕΠΑ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού 
Προγράμματος IPA ‘’Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας’’ 
2007-2013. Περισσότερα ΕΔΩ

Το Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των 
Κτιρίων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
ΑΠΘ διοργανώνειτο διεθνές επιστημονικό 
συνέδριο “Sustainable synergies from build-
ings to the urban scale SBE16 - Thessaloniki”, 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως 
τις 19 Οκτωβρίου 2016 στο κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. Το 
συνέδριο εντάσσεται στη σειρά των διεθνών 
συνεδρίων SBE (International Sustainable Built Environment Conference Se-
ries, http://www.sbe-series.org), η οποία εποπτεύεται από το Διεθνές Συμβούλιο 
για την Έρευνα και την Καινοτομία στο Κτίριο και στην Κατασκευή, τη Διεθνή 
Πρωτοβουλία για το Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον, τον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών και συγκεκριμένα το Τμήμα Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Οικονομικών του 
Περιβαλλοντικού Προγράμματος με τίτλο Αειφόρο Κτίριο και Πρωτοβουλία για το 
Κλίμα, καθώς και τη Διεθνή Ένωση των Συμβούλων Μηχανικών. Στο συνέδριο 
αναμένεται να παραβρεθούν επιστήμονες και ερευνητές από όλο τον κόσμο για 
να παρουσιάσουν τις περίπου 120 επιστημονικές εργασίες στο αντικείμενο της 
αειφορίας των κτιριακών κατασκευών. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν προγραμματιστεί 
διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές με αναγνωρισμένη συνεισφορά 
και γνώση στο συγκεκριμένο πεδίο. Το πλήρες πρόγραμμα των εργασιών του 
συνεδρίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας. 

Ημερίδα με θέμα «Η εφαρμογή των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση», διοργανώνεται τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο 
του ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του έργου “EYD 2015 -Το μέλλον που θέλουμε”, 
που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα EuropeAid, με την παρουσία και 
εκπροσώπων της Ομοσπονδίας των Οργανισμών Αυτοχθόνων του Ρίο Νέγκρο 
από την Βραζιλία και της Climate Alliance από την Γερμανία. Το έργο EYD 2015 
-Το μέλλον που θέλουμε στοχεύει στην προώθηση των στόχων της αειφόρου 
ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση Συντονιστής του έργου είναι η 
Climate Alliance από την Γερμανία, ενώ στο το εταιρικό σχήμα του από την Ελλάδα 
συμμετέχει η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΑΕ και φορείς από τη Γερμανία, το Λουξεμβούργου, το Βέλγιο, την Αυστρία, την 
Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία, την Κροατία και από τις 
κοινότητες του Αμαζονίου. Στην υλοποίηση του έργου, που ξεκίνησε την άνοιξη 
του 2014, συνεργάζονται οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας – Χορτιάτη, 
Θερμαϊκού και Θέρμης. Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ. Περισσότερα ΕΔΩ 

15ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΣΕΤΕ “Τουρισμός & Ανάπτυξη” με  θέμα 
“Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές 
Προκλήσεις”,17 & 18 Οκτωβρίου 2016, στην Αθήνα. Πληροφορίες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Joint 3D Athens Conference 2016», 
συνδιοργάνωση 3 συνεδρίων  στον τομέα της τρισδιάστατης 
γεωχωρικής  πληροφορίας, 18 ως 21 Οκτωβρίου 2016, στην 
Αθήνα. Πληροφορίες

ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ με γενικό θέμα: «Η συνθετική σκέψη στην 
ελληνική αρχιτεκτονική», διοργανώνει η Ελληνική Αρχιτεκτονική 
Εταιρεία, από τον Οκτώβριο 2016 έως τον Ιούλιο 2017, στην Αθήνα. 
Πρώτη εκδήλωση 18 Οκτωβρίου 2016. Πληροφορίες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ PRODEXPO 2016 για την Ανάπτυξη και Αξιοποίηση 
της Ακίνητης Περιουσίας, 19 & 20 Οκτωβρίου 2016, στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών. Πληροφορίες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ για τις στατικές μελέτες διοργανώνει η ACE-Hel-
las, υπό τη αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στις 20 Οκτωβρίου 2016, στη 
Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες

Η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου 
Ελλάδος, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Konrad Ade-
nauer και το Δίκτυο Ναυαρίνο, με την υποστήριξη 
του CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου 
του Sheffield και του ACT-American College of 
Thessaloniki, διοργανώνει το 5ο Διεθνές Συμπόσιο 
Θεσσαλονίκης/5th Thessaloniki International Sym-
posium in World Affairs, στις 22 Οκτωβρίου 2016 στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον.

Το Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης ξεκίνησε το 2012 στο πλαίσιο των εορτασμών 
της εκατονταετηρίδας από την απελευθέρωση της πόλης και έκτοτε έχει καταστεί 
ένας σημαντικός θεσμός με μεγάλη απήχηση ιδιαίτερα στο νεανικό κοινό της πόλης. 
Το Συμπόσιο αποτελεί μια διεθνή συνάντηση κύρους και μια πλατφόρμα διαλόγου 
για τις κρίσιμες παγκόσμιες εξελίξεις και προκλήσεις της εποχής μας. Η φετινή 
διοργάνωση έχει θέμα: «Ο κόσμος το 2017 και πέρα: Σε αναζήτηση σταθερότητας» 
και κινείται γύρω από τρεις θεματικούς άξονες: α) την προσφυγική κρίση, β) την 
κρίση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και γ) την αστάθεια στην Ουκρανία, 
την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Περισσότερα ΕΔΩ

5ο Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης Διεθνές συνέδριο για την αειφορία στις κτιριακές 
κατασκευές  

Η αειφόρος ανάπτυξη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

https://www.eventbrite.com/e/28249664507?aff=escb&utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-source=cp&utm-term=homepage
http://sbe16-thessaloniki.gr/
http://eepurl.com/ch2t5X
http://www.anatoliki.gr/el/26-anatoliki-ellinika/nea/375-imerida-gia-tin-efarmogi-ton-stoxon-tis-aeiforou-anaptyksis-me-ti-symmetoxi-ekprosopon-ton-aftoxthonon-tou-amazoniou-apo-ti-vrazilia
http://sete.gr/el/sunedria-ekdiloseis/sunedria/15o-sunedrio-2016
www.3dathens2016.gr
http://web.tee.gr/event/ekdilosi-i-sinthetiki-skepsi-stin-elliniki-architektoniki
http://www.prodexpo.gr/
https://www.ace-hellas.gr/events/thessaloniki-imerida-gia-statikes-meletes-19102016 
http://thessalonikisymposium.org/
http://thessalonikisymposium.org/
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Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Κεντρική 
Μακεδονία

Νέοι σταθμοί μέτρησης κυκλοφορίας από την «Εγνατία 
Οδός ΑΕ»

Νέο πλαίσιο Europass

Σε έξι μήνες οι γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ

Μονογραφία για τον αρχιτέκτονα Νικόλαο Ζουμπουλίδη 

Σε έξι αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας εκτός Θεσσαλονίκης επεκτείνεται 
το δίκτυο του φυσικού αερίου. Όπως ανακοίνωσε στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του νέου ΕΣΠΑ ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολος Τζιτζικώστας, στην πρώτη φάση της επέκτασης εντάσσονται στο δίκτυο 
οι Σέρρες, η Κατερίνη, το Κιλκίς, η Βέροια, η Αλεξάνδρεια και τα Γιαννιτσά. Επίσης, 
ο κ. Τζιτζικώστας ανακοίνωσε την επέκταση του δικτύου σε επτά νέες περιοχές 
του νομού Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων η μεγαλύτερη επαρχία της χώρας, 
ο Λαγκαδάς, αλλά και σε νέες περιοχές 12 δήμων του νομού, όπου υπάρχει ήδη 
δίκτυο. Αναλυτικότερα ΕΔΩ

Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” 
ολοκλήρωσε με επιτυχία την 
προμήθεια και εγκατάσταση 
42 σταθμών μέτρησης 
κυκλοφοριακών φόρτων 
σε 33 θέσεις του οδικού 
δικτύου της βόρειας Ελλάδας. 
Περιλαμβάνονται τμήματα 
των αυτοκινητοδρόμων της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων, καθώς 
και επιλεγμένα τμήματα του εναλλακτικού – συμπληρωματικού της Εγνατίας 
Οδού εθνικού οδικού δικτύου. Η ενέργεια υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δράσης του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας 
Οδού, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ενίσχυση Προσπελασιμότητας”, ΕΣΠΑ 
(2007-2014). 

Η λειτουργία τους διευρύνει και αναβαθμίζει το σύστημα κυκλοφοριακών 
μετρήσεων της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, καλύπτοντας σε σημαντικό βαθμό και το κενό 
που υπάρχει σε στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας στο βασικό 
οδικό δίκτυο στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού 
Δικτύου Μεταφορών εξυπηρετώντας άμεσα (ως άξονες εισόδου-εξόδου) τις 
διασυνοριακές μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών. Θα είναι στη διάθεση των 
Δημοσίων Αρχών, των αναπτυξιακών φορέων και των πολιτών, μέσω της ανάρτησής 
τους στον ιστότοπο της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. Τα διαθέσιμα ενδεικτικά αποτελέσματα 
των μετρήσεων για το 2016 διατίθενται από το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού 
στο Ίντερνετ ΕΔΩ, όπου επίσης διατίθεται και χάρτης με την Ετήσια Μέση Ημερήσια 
Κυκλοφορία στα τμήματα της Εγνατίας Οδού ΕΔΩ

Ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση για την αναθεώρηση της απόφασης 
όσον αφορά το Europass, το όποιο είναι ένα σύνολο εργαλείων και υπηρεσιών που 
υποστηρίζουν τη διαφάνεια των δεξιοτήτων και των προσόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Με την αναθεώρηση αυτή η Επιτροπή έχει ως στόχο να απλουστεύσει και να 
εκσυγχρονίσει τα εργαλεία αυτά για την ψηφιακή εποχή, καθώς και να προσθέσει 
μια νέα λειτουργία η οποία, με τη βοήθεια μαζικών δεδομένων, χαρτογραφεί και 
προβλέπει τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες. Το Eu-
ropass αποτελεί έναν από τους πλέον χρησιμοποιούμενους και γνωστούς πόρους 
δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2005, έχουν 
δημιουργηθεί περισσότερα από 60 εκατομμύρια βιογραφικά σημειώματα Europass 
και εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευόμενοι σε ολόκληρη την ΕΕ λαμβάνουν ετησίως 
συμπληρώματα διπλωμάτων και πιστοποιητικών χάρη στα οποία τα προσόντα τους 
είναι πιο αναγνωρίσιμα και εύκολα συγκρίσιμα στο εξωτερικό· με τη συνδρομή των 
σχετικών υπηρεσιών παροχής συμβουλών και υποστήριξης των κρατών μελών. 
Το νέο πλαίσιο Europass θα βασιστεί στην επιτυχή αυτή μέθοδο με τα εύχρηστα 
εργαλεία, ώστε να βοηθήσει τους πολίτες να προσδιορίζουν και να παρουσιάζουν τις 
δεξιότητες και τα προσόντα τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.. ΠερισσότεραΤον Απρίλιο του 2017 η γαλλική εταιρεία TOTAL θα είναι έτοιμη να αρχίσει 

γεωτρήσεις στο νέο γεωτρητικό στόχο “Ονησίφορος”, που εντοπίστηκε στο θαλάσσιο 
τεμάχιο “11” της κυπριακής ΑΟΖ. Για τις γεωτρήσεις, η TOTAL υπέγραψε συμφωνία 
με την εταιρεία EDT Agency Services για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από 
το λιμάνι Λεμεσού. Ο γενικός διευθυντής της Total E&P Cyprus B.V, Yves Grosjean, 
ανέφερε πως η εταιρεία είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, ακόμα και 
αυτό της αποτυχίας, αφού οι πιθανότητες επιτυχίας σε παρόμοιες περιπτώσεις νέων 
γεωτρήσεων είναι της τάξης του 25%. Παράλληλα, είπε ότι σε περίπτωση που όλα 
εξελιχθούν θετικά, τότε οι επιλογές για αξιοποίηση είναι πολλές και θα βασιστούν 
στο μέγεθος και το είδος του κοιτάσματος, χωρίς να αποκλείει την ανάγκη για 
δημιουργία τερματικού, σε περίπτωση που οι ποσότητες που εντοπιστούν είναι πολύ 
μεγάλες. Όπως ανέφερε, υπολογίζεται πως θα χρειαστούν 5 με 10 χρόνια και ένα 
κόστος 5 με 10 δισ. ευρώ για να μπορέσει το κοίτασμα να βγει στην επιφάνεια και 
να αξιοποιηθεί. 

Στο μεταξύ, συνάντηση είχαν στο Κάιρο ο έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
και οι πρόεδροι της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης και της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ 
Σίσι. Με κοινή Διακήρυξη, οι αρχηγοί συμφώνησαν να εργαστούν για την υλοποίηση 
σχεδιασμένων έργων στους τομείς της ενέργειας, των θαλάσσιων μεταφορών, 
του τουρισμού και της γεωργίας. Χαιρέτισαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 
σήμερα σε αυτούς τους τομείς και αναγνώρισαν ότι ακόμη πολλά απομένουν να 
γίνουν για να εξασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη θα πραγματοποιηθεί στις κοινότητές 
τους. Συμφώνησαν επίσης, ότι «οι κατευθυντήριες αρχές της τριμερούς εταιρικής 
σχέσης είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και για των σκοπών και αρχών 
που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της 
δέσμευσης για φιλικές σχέσεις, τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, το σεβασμό της 
κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών».

Η μονογραφία έρχεται να καλύψει ένα 
κενό στην νεοελληνική αρχιτεκτονική 
ιστοριογραφία ρίχνοντας φως στο 
έργο ενός αρχιτέκτονα λίγο έως 
ελάχιστα γνωστού στο πλατύ κοινό. 
Στηρίχθηκε σε εκτεταμένη αρχειακή 
και επιτόπια έρευνα και αναθεωρεί 
την επικρατούσα πρόσληψή του ως 
εκφραστή ενός παρηκμασμένου 
μεσοπολεμικού κλασικισμού, που έχει 
ως κύριο σημείο αναφοράς την υπό την επίβλεψη του ανέγερση πολυάριθμων 
καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας. Ο Νικόλαος Ζουμπουλίδης, ενέθεσε 
στα δημόσια έργα του κεραμικές ταινίες με μικρασιατικά και αρχαϊκά μοτίβα, 
φτερωτούς γρύπες και μινωϊκούς κίονες δίνοντας διακριτή ταυτότητα στα, κατά τα 
άλλα, αυστηρά  κλασικιστικά κελύφη.  Η μανιέρα του  στα ιδιωτικά του έργα είναι 
διαφορετική: περιλαμβάνει εμφανείς λιθοδομές, απλοποιημένα γείσα, υπόλευκες 
ή ερυθρές τσιμεντοκονίες, βυζαντινότροπους ναούς, καμπυλωμένες επιφάνειες. Οι 
επιλογές του Ζουμπουλίδη συμπυκνώνουν μια μεταβατική φάση της νεοελληνικής 
αρχιτεκτονικής δημιουργίας, όπου η αναβίωση της ελληνικής αρχαιότητας συναντά 
τους δρόμους των λαϊκών τεχνών και της παράδοσης. Αξίζει να επανατοποθετηθεί 
στην αρχιτεκτονική σκηνή αυτού του τόπου.  Προλογίζει η Μάρω Καρδαμίτση-
Αδάμη. Περισσότερα στο blog του ΤΕΕ.

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=14454
http://observatory.egnatia.gr/presentations/2016/EOAE_new_traffic_counts_2016.01-08_v01.pdf
http://observatory.egnatia.gr/presentations/2016/TRA01_2016_08_EMHK_2015.pdf
http://europass.cedefop.europa.eu/el
www.teetkm.gr
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Τις δυσμενείς επιπτώσεις από την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα αποτυπώνει μελέτη του ΙΟBΕ σύμφωνα με την οποία τα έσοδα του 
Δημοσίου εκτιμάται ότι θα αυξηθούν χωρίς, πιθανότατα, να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί ενώ οι επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών θα 
είναι αρνητικές όπως και οι επιπτώσεις στην απασχόληση. Τονίζεται επίσης ότι η απασχόληση θα μειωθεί κατά ~10.700 θέσεις εργασίας, και τα έσοδα από φόρους 
και εισφορές θα μειωθούν κατά ~€178 εκατ.

Το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για τη δημιουργία του υπερταμείου ψηφίστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
η απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, για το διορισμό του πρώτου Εποπτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και 
Περιουσίας  ΑΕ. Σύμφωνα με την απόφαση, τα πέντε μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου είναι: α) Γεώργιος Σταμπουλής, β) Γεώργιος-Σπύρος Ταβλάς, γ) Όλγα Χαρίτου, 
δ) Ζακ Λε Παπ (Γάλλος), ε) Ντέιβιντ Βεγκάρα (Ισπανός). Ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι ο Ζακ Λε Παπ, καθώς 
και ο αναπληρωτής του αναμένεται να εκλεγούν στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Ελλειμματικές ποσότητες παραδίδει στους καταναλωτές το 15% σχεδόν των πρατηρίων, σύμφωνα με μελέτη του ΕΜΠ, η οποία διαπιστώνει επίσης συσχέτιση 
παραβατικότητας και πρατηρίων με χαμηλές τιμές καυσίμου. Την ίδια στιγμή, έρευνα του ΙΟΒΕ για τις επιπτώσεις της φορολογίας στην αγορά καυσίμων επισημαίνει 
ότι ο στόχος των εσόδων είναι πολύ πιθανόν να μην επιτευχθεί, με την απόκλιση να διευρύνεται σημαντικά στις περιπτώσεις αύξησης του λαθρεμπορίου και 
χαμηλότερης (από την προβλεπόμενη) οικονομικής ανάπτυξης. Στην ίδια έρευνα διαπιστώνεται ότι η φορολογία καυσίμων στην Ελλάδα είναι από τις υψηλότερες 
στην Ε.Ε., όπως και η συνεισφορά από φόρους των πετρελαιοειδών.

Αύξηση 5,3% στην επιβατική κίνηση των μεγάλων ελληνικών αεροδρομίων κατά τη φετινή θερινή περίοδο καταγράφουν στοιχεία της G4S Ελλάδας για το Ελ. 
Βενιζέλος και για τα περιφερειακά αεροδρόμια του Ηρακλείου, των Χανίων και της Κω για το πεντάμηνο Μαΐου-Σεπτεμβρίου 2016. Μάλιστα, η μεγάλη δυναμική 
στην επιβατική κίνηση ξεκίνησε να αναπτύσσεται από το μέσο της θερινής περιόδου, αφού τους μήνες Μάιο και Ιούνιο η αύξηση ήταν οριακή. Σύμφωνα με τον 
Δημήτρη Αντωνίου, της G4S Αερολιμένων, «από την αύξηση 2,2% του Ιουνίου φτάσαμε στο 7,2% του Ιουλίου όταν και ξεκίνησε να διαμορφώνεται μια αυξητική τάση 
που συνεχίστηκε και τους επόμενους μήνες. Συνολικά, για όλη τη θερινή περίοδο, καλύτερος μήνας αποδείχθηκε ο Σεπτέμβριος με την αύξηση να φτάνει στο 7,9%».

Πριν απο 10 μέρες έφθασε στην υπηρεσία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Οικονομικών, ηλεκτρονικά και με ειδικό κρυπτογραφημένο σύστημα, 
η νέα λίστα με τους 475 ‘Ελληνες καταθέτες εξωτερικού από την αντίστοιχη υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών του γερμανικού κρατιδίου της Ρηνανίας 
Βεστφαλίας. Πρόκειται για τη λίστα, την ύπαρξη της οποίας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Βουλής. Η λίστα, αμέσως μετά την 
παραλαβή της, εστάλη στους οικονομικούς εισαγγελείς για να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου. Αυτή αφορά λογαριασμούς καταθέσεων του 
2010 σε τράπεζα της κεντρικής Ευρώπης, ενώ, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, περιλαμβάνει ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου.

Η αύξηση στα καύσιμα θα μειώσει τα έσοδα του κράτους σύμφωνα με έκθεση του ΙΟΒΕ

Το υπερταμείο... πήρε ΦΕΚ

Πειραγμένη αντλία στο 15% των πρατηρίων

G4S: Αύξηση στην επιβατική κίνηση των μεγάλων αεροδρομίων

Nέα λίστα με 475 μεγαλοκαταθέτες στα χέρια των ελληνικών αρχών

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 11/10/16

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 11/10/2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 11/10/2016

ΕΘΝΟΣ 11/10/2016

Tovima.gr 11/10/2016
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Μπορεί να βοηθούν τους εργαζόμενους να μένουν σε επαφή με 

συναδέλφους τους, να ελέγχουν τα εισερχόμενα μηνύματα τους και 

να ολοκληρώνουν επείγοντα καθήκοντα, όσο βρίσκονται εν κινήσει. 

Ωστόσο, καθιστούν τους εργαζόμενους λιγότερο παραγωγικούς εν 

ώρα εργασίας. Ο λόγος για τα smartphones, τα οποία, σύμφωνα με 

ένα νέο ψυχολογικό πείραμα, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό 

της Kaspersky Lab από το Πανεπιστήμιο του Würzburg και το 

Πανεπιστήμιο Nottingham Trent, “κλέβουν” παραγωγικότητα από 

τους εργαζόμενους.

Την παράδοση, που θέλει τις εταιρείες τεχνολογίας να έχουν τη 

μεγαλύτερη δημοτικότητα μεταξύ των καταναλωτών, ακόμη και έναντι 

παραδοσιακών εμπορικών σημάτων, συνεχίζει ο κλάδος και το 2016. 

Για την τρέχουσα χρήση, δύο εταιρείες από το χώρο της τεχνολογίας, 

η Apple και η Google, κατέλαβαν την πρώτη και δεύτερη θέση, 

αντίστοιχα, στην παγκόσμια κατάταξη των εμπορικών σημάτων 

με τη μεγαλύτερη αξία διεθνώς. Μάλιστα, οι δύο εταιρείες κατάφεραν 

να διατηρήσουν τις δύο πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης για 

τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. post-its

http://www.eleftherostypos.gr/oikonomia/42630-h-auxisi-sta-kaysima-tha-meiosei-ta-esoda-toy-kratous-sumfona-me-ekthesi-toy-iobe/
http://www.kathimerini.gr/878604/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/peiragmenh-antlia-sto-15-twn-prathriwn
http://www.efsyn.gr/arthro/ypertameio-pire-fek
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/g4s_auksisi_stin_epibatiki_kinisi_ton_megalon_aerodromion-64564805/
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=835452
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Πάρις Μπίλλιας
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Άγγελος Αγγελίδης
Χρύσα Λασκαρίδου
Κυριακή Διαβολίτση
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ΤΕΕ / ΤΚΜ
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 49

54643, Θεσσαλονίκη
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

